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Kære Lionsmedlemmer i Distrikt 106C

Herudover er det under planlægning at
afholde et PR kursus for klubbernes PR ansvarlige ifm. ”Gadekampen” i uge 18, hvor
der bliver udarbejdet en pressemappe til
alle klubber, der indeholder interview med
Lotte Heise, lederen af Christine Centeret
samt en kvinde der som barn havde været
udsat for incest fra faderens side.

Når i læser dette DG-nyt, er vi kommet ind i det nye år, og jeg vil ønske
alle et rigtig godt nytår.

Distriktmødet der vil blive afholdt på Danhostel i Kerteminde er også under udarbejdning, og foreløbigt program & agenda
vil blive lagt på www.106c.dk/weServe medio januar, hvor det også vil være muligt at
tilmelde sig.

December måned har været en travl måned
for mange klubber, hvor der afviklet mange
juleaktiviteter, og det er nok en af de måneder hvor Lions virkelig er synlige i gadebilledet.
Første halvdel af lionsåret er slut, og foran
os ligger zonemøderne i februar/marts, Lederkurset i Odense i marts (man kan stadig
nå at tilmelde sig), SK kurser & møde for
nye Lions også i marts, og endelig, vil vi som
noget nyt tilbyde et heldagskursus for
kommende præsidenter, således at disse
kan blive klædt godt på, til at tackle de udfordringer man møder som præsident for
en klub. Indbydelsen til kurset er allerede
lagt på www.106c.dk/WeServe, så jeg vil
opfordre så mange som muligt, til at tilmelde sig.
Indbydelsen og agenda vil også komme ud
sammen med dette DG-nyt i P-posten.

Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C

2. VDG
Jeg har på nuværende tidspunkt modtaget følgende emner til posten som
2. VDG for året 2010-11:
Jimmy Nonbo, der indstilles af LC
Bramming
Lennart Siesing, der indstilles af LC
Esbjerg-Grådyb
Begge de indstillede opfylder de krav
der er anført i organisationen vedtægter § 4.3
_______________________________________________________

Glædelig Jul og godt nytår til
jer Alle

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Nyt fra YEC og STP
Ny gren på YEC/YES stammen.
Tilpasning af distriktets organisation og opgaver.
Flemming Larsen & Kay C Pedersen
SPTC
YCE

Baggrund.
Der har de seneste år gentagne gange været
stillet forslag om sociale tiltag for at tilgodese marginaliserede grupper i befolkningen
og for i højere grad at tydeliggøre og styrke
LIONS sociale profil. Dette også som et PR
tiltag.
Forslagene har vundet gehør, men der er
ikke fulgt op på dem i hovedsagen fordi der
i organisationen ikke har været naturlig
plads til projektudvikling.
Faggruppe YCE har været center for projektudvikling inden for YES arbejdet i bred
forstand med vægten lagt på Youth Camp &
Exchange for velfungerende unge i alderen
17 – 21 år.
Altså, unge ind på danske lejre og unge ud
på lejre over hele verden.
Konceptet er veludviklet og fungerer meget
tilfredsstillende.
Sociale projekter som FULTON ADVENTURE - i et dansk/tysk samarbejde – med relationer til det baltiske område, lejre for sukkersyge og for blinde og svagtseende er blevet udviklet og administreres i regi af YCE i
106C.
Dette er ikke hensigtsmæssigt blandt andet
på grund af de meget forskellige målgrupper.
FULTON ADVENTURE er for 14 – 17 år med
en anden og svag social baggrund.
Finansieringen er anderledes opbygget end
på YCE området
Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve

Der sker en opdeling således, at YCE alene
omfatter YES ud og ind og værtsfamilie.
De sociale projekter administreret af en
nyoprettet faggruppe der varetager dette
område.
YCE finansieres af alle klubber, og Sociale
projekter finansieres alene af de klubber,
der tilmelder sig de sociale projekter
De hviler i sig selv, er uafhængige og belaster dermed ikke distriktsøkonomien.
YCED / MD 106 er enige i at YCE og Sociale
Projekter & Tiltag skal holdes adskilte og
SPT håndteres således ikke under YCE.
Gennemførelse
De sociale projekter er placeret i en ny faggruppe Sociale Projekter & Tiltag (arbejdstitel) med en chairman og evt. en CC.
Faggruppen hviler økonomisk i sig selv. Distriktets organisations skema tilrettes så de
tre fagområder, LQ – Misbrug – SPT, fremtræder som selvstændige faggrupper.
Der udarbejdes projektplaner, 5 – årsplan
og forslag til eksisterende og kommende
sociale tiltag.
Det forudses at projekter, i muligt omfang,
gennemføres i et tværfagligt samarbejde
med – LQ – MB – IR – YCE
Ændringerne er trådt i kraft.
Vi ønsker at synliggøre vilje og evne til at
gøre en indsats for marginaliserede
grupper og dermed tydeliggøre og styrke
LIONS sociale profil.
december 2009
Flemming Larsen & Kay C Pedersen
SPTC
YCEC
_
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Faggruppe ”Sociale Projekter & Tiltag”.

december 2009
Der vil i år 2010 blive gennemført flere tiltag med socialt sigte i samarbejde med
FULTON stiftelsen og Dansk Blindesamfund.
I uge 18 forberedes et togt med FULTON for ca. 20 unge blinde og svagtseende.
Start og slut i Nyborg
Togtet starter mandag den 3. maj og slutter lørdag den 8. maj.
Prisen for togtet vil andrage ca. 2.500,- kr. pr deltager.
FULTON ADVENTURE gennemføres 2 gange på grund af den store interesse.
FULTON ADVENTURE I i uge 32 og FULTON ADVNTURE II i uge 33.
Begge lejre starter med en forlejr på 2½ døgn på Naturcentret i Snaptun.
FULTON ADVENTURE II afvikles i samarbejde med distrikt 111N i Slesvig Holsten og med enkelte deltagere fra Baltikum og er for unge i alderen 14 til 17 år der trænger til positive oplevelser i en ellers lidt grå hverdag.
FULTON I har samme målgruppe og er også åben for deltagere fra Sverige og Norge.
Der er på forhånd tilmeldt 8 unge fra en enkelt klub.
Projekterne gennemføres i samarbejde med IR.
Prisen for togterne vil andrage 4.000,- kr. pr deltager.
Detaljerede oplysninger vil tilgå klubberne medio januar 2010.
Interesserede klubber kan kontakte undertegnede
info@tfcm.dk - 30 73 90 08.
Flemming Larsen
Chairman for Sociale Projekter og Tiltag (SPTC)

Glædelig Jul og godt nytår til jer Alle

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Til alle vicepræsidenter:

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.
søndag den 28. marts 2010
kl. 8.30 - kl. 16.00
Seminaret finder sted i:

Bramdruphallerne - Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding
På seminaret orienterer vi dig om:









Lions organisationen
Præsidentens opgaver
Ledelsen af din klub
Faktorer der har indflydelse på din planlægning
Hvordan du styrker din klub
Hvordan du får indflydelse på fagområderne i Lions
Hvor/hvordan du får hjælp fra organisationen
Erfaringsudveksling

Undervisere:
Per K. Christensen - ID
Niels Erik Mortensen – 1. VDG
Flemming T. E. Nielsen – IPDG/MERLC
Tilmelding:
Senest den 14. marts 2010
på www.lionsoffice.dk under106C.
Seminaret er gratis for dig, men din klub skal betale kr. 300,00 til forplejning, dvs. morgenkaffe og frokost.
Venlig hilsen
Flemming Nielsen
IPDG/MERLC
PS. Hvis du selv ”investerer/deltager” i dette kursus får du det mangfoldigt igen i via en
superklub, en rigtig ”win -win -situation”

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Nyt fra UDC
Kære Lions venner i distrikt 106 C.
Julen nærmer sig med hastige skridt, og året rinder ud, og et nyt 10 år begynder.
I 1. halvdel af klubåret har vi arrangeret 1 CMS kursus i Søndersø, og i Januar vil der blive forsøgt afviklet yderligere et kursus, så har vi været rundt 4 steder i distriktet. Og hvis behovet
er for flere CMS kurser, så giv mig besked, så forsøger vi at lave yderligere kurser.
Power Point kurser, var oprindelig tænkt som hjælp til Kabinetsmedlemmerne, men da der
ikke blev fuldt hold, sendte jeg invitationen ud til resten af distriktets medlemmer, - troede
jeg, men nu er det ganske vist der afholdes Power point kursus sidste torsdag i januar 2010.
se invitationen på 106C WeServe, og her i bladet.
Jeg vil Ønske jer alle og jeres kære en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår.
Mogens Mulberg

Power Point Kursus Distrikt 106C - 2010
Torsdag den 28. januar 2010. kl. 18,30 – 21,45 ca.
VUC Bøge Alle 4, 6760 Ribe. ( Det er inde på området med Ribelund, Boinstitutionen).
Deltagere:
Interesserede medlemmer i Kabinet 106C – 2009 – 2010, samt øvrige Lions i distriktet,
efter princippet, først til mølle.
Mål:
Deltagerne skal kunne lave deres egne Power Point præsentationer.
Indledere:
Børge Pedersen UDCC. - Flemming Larsen YCECC.
Kursusleder:
Mogens Mulberg UDC.
Tidsplan:
Kl. 18,30 Spisning
Kl. 19,15 Gruppen arbejder, sørger selv for kaffepause.
Kl. 21,45 Afslutning –
Tak for i dag og kom godt hjem.
Pris: Det er Gratis – Distriktet afholder udgifterne.
Tilmelding:

Senest onsdag den 20.januar 2010 kl. 15,00.

Mail: udc.c@lions.dk
Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Medlemstal pr. 31-10-2009:
106 A: + 9 – 6 = 966 medlemmer
106 B: + 12 – 30 = 2992
106 C: + 13 – 15 = 1861
106 D: + 7 – 10 = 1061
Total: + 41 – 61 = 6880 medlemmer i 314 klubber.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMØDET i KØBENHAVN
11 – 13. juni 2010, Sæt X i kalenderen
Lidt fra PRC.
Der vil snarest i det nye år blive
endnu et CMS-Kursus, det vil blive
oppe omkring Århus, hold øje med
www.106C.dk/weserve .
Løverne i København ØSTERBRO
Ønsker alle Lions ” Godt NYTÅR”
med et på gensyn i København.

Hilsen
Hans-Jørn Kay
PRC.106C

Orientering.
VISTE I:
At man kan søge støtte, til de internationale projekter klubberne starter op, via LCIF.
For mere information kontakt: KOMC/LCIF Karin Galthen, LC Odense Svanen
At der kan søges om container og transport støtte igennem Danida/Mellem Folkelig
Samvirke.
Løver her er et link til BSL kig ind på siderne og læs om de mange gode projekter.

http://www.baltic-sea-lions.org/index_danish.html

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Alle klubber i MD 106
Orientering
K&H fonden har bevilget en omfattende hjælp, ca. 340.000 kr., til den hårdt ramte lejr, Hekselandsbyen,
for udstødte kvinder i Burkina Faso. Vi har i samarbejde med LC Lumiéres indkøbt og den 10. oktober
leveret:
20 tons majs, 10 tons ris, 5 tons bønner, 1 ton tørrede fisk, 75 kartons sæbe, 30 dunke olie
200 tæpper, 360 par sko, 360 sæt tøj til kvinder, 10 sæt tøj til mænd og mange artikler fra Apoteket.

Samtidig er de bygninger der stadig er brugbare blevet desinficerede så de +400 beboere igen kan anvende dem efter oversvømmelsen. Det sidste der skal
foretages er en genopbygning af en af de bygninger
der er i lejren. Der er i øjeblikket forhandlinger med
de lokale myndigheder om bygningen og samtidig skal
der indhentes bindende tilsagn fra en entreprenør for
opførelsen.

Fondens bestyrelse har besluttet at denne bevilling sammen med den seneste bevilling til Myanmar vil
blive afholdt udelukkende af de frivillige bidrag vi har modtaget fra klubberne. Det betyder at der ikke
vil blive udsendt opkrævninger til de klubber der har Tilsagnsbeløb i fonden.
Vi vil gerne takke de mange klubber der tænker på fonden og dermed gør ovenstående muligt. Vi tilstræber at anvende midlerne med største omhu og der hvor de gør størst gavn, her i Burkina Faso er
det et sådant sted. Se i øvrigt omtalen på: Lions Office – Fagområder – Katastrofe- og Hjælpefonden –
Doneringer.
Vi vil dog meget gerne, fortsat, modtage donationer fra klubberne, så kan jeres klub afse et beløb til
K&H Fonden, så bedes det indbetalt på fondens konto som anført nedenfor.

Bestyrelsen
Katastrofe & Hjælpefonden

Henrik Nielsen

Simon Agesen

Liselotte Døstrup Christensen

Steen Rummenhoff

Distr. 106A

Distr. 106B

Distr. 106C

Distr. 106D

Ole Priess
Formand
Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Lidt humor
IØFLGE EN UDNERØSGLESE PÅ ET EGNESLK UINVRESIET BTEYEDR RKÆKEFLØEGN VI
SRKIEVR BGOSATVRENE I IGENNTNIG. DET EENSTE VGITGIE MAN SAKL SRØGE FOR
ER AT DET FRØTSE OG DET SDITSE BGOSATV ER PALCSREET KRORKET.
RSETEN KAN STÅ FLUDTSÆNIDG FROKRET OG AILLGVEEL KAN DU LSÆE DET UEDN
PORBELEMR... ! DET ER FRODI VI IKKE LSÆER HEVRT BGSOTAV FOR SIG, MEN HLEE
ODRET I ET.
FOR MIG FROEKMMOER DET HLET URTOLGIT.

ALLE DSSIE ÅR MED HRÅDE SUTDEIR... OG TIL HIVLEKN NTTYE?



Kabinettet ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nytår

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

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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