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DG-hilsen  

Kære Lionsmedlemmer i  Distrikt 106C 
 

 Ja så skriver vi 2010, og 

jeg håber at alle er kom-

met godt ind i det nye år, 

og er parat til at trække i 

arbejdstøjet, for at gøre en 

indsats for dem der har 

det værre end os selv. Der 

er virkelig behov for vores 

indsats både herhjemme og i udlandet, og 

det er dejligt, når man kommer rundt på 

klubbesøg, at se hvor stor en indsats der 

egentlig bliver gjort rundt omkring. 

Zonemøder: 

Som nævnt i sidste DG-nyt står zonemøder-

ne for døren. Agenda mm. er lagt på 

www.106C.dk/WeServe  for zonemøderne i 

Nord, Vest og på Fyn, så hvorfor ikke til-

melde sig med det samme. 

Præsidentkursus: 

Jeg vil opfordre alle vicepræsidenter til at 

tilmelde sig heldagskurset for kommende 

præsidenter, der vil blive afholdt i Bram-

drupdamhallerne søndag d. 28. Marts 2010. 

Det er et nyt tiltag fra kabinettet der skal 

give deltagerne nogle effektive redskaber så 

man bedst muligt kan takle de udfordringer 

man vil møde i sit år som præsident. Der er 

som nævnt sidst, åbnet mulighed for at til-

melde sig på hjemmesiden, så hvorfor ikke 

også gøre dette med det samme. Det er gra-

tis for deltageren, men klubben skal betale 

kr. 300,- til forplejning. 

 

Kursus for div. Faggrupper: 

Der arbejdes intenst på at lave et kursus for 

de forskellige faggrupper, der forventes at 

løbe af stabelen i ultimo marts, nærmere om 

dette senere. 

Gadekamp: 

Gadekampen i uge 18. er under planlæg-

ning, og vi opfordrer klubberne til at donere 

nogle af de indtægter der vil komme ifm. de 

aktiviteter der vil blive lavet, til centre for 

incestofre eller hjerneskadede, efter eget 

valg. Der produceres annoncematerialer , 

plakater, streamers og tekstforslag til pres-

semeddelelser, der sendes ud med P-posten 

per 1. april. 

Medlemsområdet: 

På medlemsområdet er det dejligt at kon-

statere, at vi, d. 20. februar 2010, charter en 

ny klub ”Kolding Firkløveren”, og at der i 

skrivende stund er møde i Søndersø angå-

ende opstart af en pigeklub i Nordfynsom-

rådet. Om det kan nås i indeværende lionsår 

er måske tvivlsomt, men der arbejdes lige-

ledes ihærdigt på at starte en pigeklub i 

Middelfart området.  

Primus motor i alt dette er zoneformand 

Bjarne Rasmussen og MERLC Flemming 

Nielsen, godt gået begge to. 

Med løvelig hilsen 

Kurt Poulsen 
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Kvindeklub på Nordfyn 
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Dette kunne man kunne læse I de lokale 

aviser på Fyn henholdsvis I Ugeavisen 

Norfyn og Fyens Stiftidende . 

Zoneformand Bjarne Jølver Rasmusen og 

klubber på Fyn arbejder ihærdig på at få 

lavet et par kvindeklubber I det Nord-

fynske og Vestfynske. 

Fin Omtale, så det kan lade sig gøre at få 

noget I de store aviser her tænkes på 

Fyens Stiftidende bare man arbejder for 

sagen. 

_________________________________________________ 

Medlemstal for december 2009: 

 

Godt Nytår til jer alle fra Hillerød. 

  

106 A: + 8 – 11 = 965 medlemmer 

106 B: + 12 – 12 = 2978 

106 C: + 10 – 13 = 1848 

106 D: + 8 – 2 = 1063 

Total: + 38 – 38 = 6854 medlemmer i 314 

klubber 

 Der er stadig           ned         

 

 ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den anden kvindeklub forventes 

at blive i Middelfart Kommune. 

Det kan forhåbentlig hjælpe på 

medlemstallet 
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Zone Fyn  
Mødeindkaldelse til 

Zonemøde Fyn 

Torsdag den 11 februar 2010 Kl. 1830 

Tullebølle Kro 

Bygaden 91, Tullebølle 

5953 Tranekær 

Dagsorden 

1830                     1. Velkomst                  ZF 

1830-1835         2. Kort orientering om Tullebølle Kro                                                 VZF 

1840-1920         3. Spisning                                                                     

1920-1925         4. kort pause      

1925-1927         5. Sang                                             ZF    

                                     Sneflokke kommer vrimlende   

1927-1930         6. Velkomst og kort præsentation af fremmødte klubber              ZF 

1930-1932         7. Valg af ordstyrer + referent                                                                     ZF  

1932-1950         8. Orientering af ZF og opfølgning fra tidligere zonemøder          ZF 

           Hjemmearbejde 

           Medlemskonkurrence             

1950-2000         9. Ajourføring af www.106C.dk/weserve –Aktivitets- idekatalog  ZF 

                                  

2000-2015       10. Valg af ZF og VZF for 2010-11                                                                    ZF  

            ZFe har ordet  

2015-2035       11. Orientering omkring LCIF v. Karin Galthen 

 

2035-2105       12. Orientering om YCE  v. YCECC  Willi Nielsen  

            se særligt udsendt materiale 

2105-2115       13. Indkomne forslag                                                                                           ZF      

2115-2130    14.  Eventuelt 

 

Pris: Fortæring: 1 varm ret incl. 1 genstand(øl, vin og vand) og kaffe 130,00 kr. 

Bindende tilmelding til:  

ZF Bjarne Jølver Rasmussen  

brconsult@saknet.dk 

Eller på www.106c.k/weserve under kalender Senest Onsdag d. 3 Februar kl.12.00 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Februar er måneden for Zone møder, så tjek www.106c.k/weserve 

under kalender. 

 

http://www.106c/
mailto:brconsult@saknet.dk
http://www.106c.k/weserve
http://www.106c.k/weserve
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Lions Hjælpe- & Katastrofe-
fond sender katastrofehjælp 
på 500.000 til Haiti. 

 

Lions Hjælpe- & Katastrofefond har i dag 
bevilget kr. 500.000 som katastrofehjælp til 
ofrene for det voldsomme jordskælv på Hai-
ti. Hjælpen ydes denne gang gennem ”Læger 
uden grænser” som Fonden tidligere har 
haft et tæt samarbejde med. 

Et kraftigt jordskælv (7,0 Richter) ødelagde 
østaten 12. januar om aftenen. Store dele af 
hovedstaden Port-au-Prince er ødelagt, og 
det vurderes at 3 millioner mennesker, eller 
næsten en tredjedel af befolkningen, er 
ramt af jordskælvet. Tabstallene kan ikke 
gøres præcist op på nuværende tidspunkt, 
men det skønnes at omkring 100.000 men-
nesker er omkommet. Utallige bygninger og 
infrastrukturen er blevet ødelagt. 

Lige som ved tidligere katastrofer støtter 
Lions over hele verden, bl.a. gennem LCIF, 
Lions Internationale Hjælpefond. Nød-
hjælpsarbejdet vil i første omgang koncen-
trere sig om at skaffe rent drikkevand, fø-
devarer, medicin og andre umiddelbare 
fornødenheder. 

Så snart yderligere information om kata-
strofen og indsatsen fra lokale Lions og  
”Læger uden Grænser” foreligger, vil vi 
bringe nyt. 

Lions Katastrofe- og Hjælpefond 

På bestyrelsens vegne 

Steen Rummenhoff 

 

 

 

 

 

ÅRSMØDET i KØBENHAVN  

11 – 13. juni 2010, Sæt X i kalenderen 

Løverne i København ØSTERBRO 

Ønsker alle Lions ” Godt NYTÅR” 

med et på gensyn i København. 
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Lions Distriktsmesterskab 

2010 i Golf for distrikt 106C 

Hermed indbydes til distriktsmesterskab 

2010 i golf for distrikt 106C.  

Det er 3. år i træk, at LC Give afholder dette 

distriktsmesterskab. Vi syntes selv det var 

en succes, da vi i 2008 og 2009 afholdt di-

striktsmesterskabet. Vi håber på lige så 

mange, og gerne flere end de 60 deltagere, 

som sidste år var med.  

Tidspunkt: Fredag d. 28. maj 2010 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 

 Max. 100 deltagere. 

Rækker:  

Der spilles i en A og en B række med fuldt 

hcp. Der opdeles med lige mange  

deltagere i hver række. 

Spilleform: Der spilles stableford 

Pris: Greenfee, buffet, morgenmad og  

Præmier  kr. 400.- pr. næse. 

 

Tilmelding: Fra 1. februar 2010. Sidste frist 

er 25. maj 2010.  

Tilmelding   på  www.golfbox.dk  eller        

tlf. til Per Nabe:   

aften: 75 73 20 12 

 dag: 70 24 00 50 

e-mail: give@lions.dk   

 

Ved tilmelding bedes oplyst navn, 

lionsclub, golfklub nr. og medlemsnr. 

Betaling samtidig med tilmelding på  

reg. nr. 0867 konto nr. ? 

Overskud fra turneringen går til støtte 

for servicehunde til handicappede som 

var et emne på Midtvejsmødet d.  

28. 10.09 

Program for dagen:  

Kl. 8.30 Ankomst, morgenkaffe 

Registrering og udlevering af scorekort 

Kl. 9.10 Velkomst – orientering om   

matchen 

Kl. 9.30 Gunstart 

Kl. 14.30 Buffet og dagens resultater 

Kl. 16.00 Tak for i dag 

LC Give.  Flemming Holm, Karsten Juhler, 

Per Nabe.   

give@lions.dk 

Per Nabe  

Søndervang 42 

7323  Give  

Telefon 75 73 20 12 

 

 

http://www.golfbox.dk/
mailto:give@lions.dk
mailto:give@lions.dk
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NSL 
  
Først et godt Nytår til jer alle sammen samt 
tak for den første halvdel af lionsåret. 
  
Til jeres orientering sættes NSL projekterne 
nu i gang. 
  
I december modtog klubbernes P + IR elek-
tronisk i dansk version North Sea Lions 
brochuren på projekt Rusne special skole i 
Litauen. Hermed er der udsendt brochure 
på de 2 projekter, som i 2009/10 udgør 
NSL’s samlede skoleprojekt. 
  
Jeg gør samtidig opmærksom på, at det øn-
skede tilskud på kr. 1.500 – 2.000 dækker 
begge projekter, hvis nogen skulle være i 
tvivl. 
  
Med venlig hilsen 
North Sea Lions 
Viggo K. Puggaard 
Distrikt 106-C 

______________________________________ 

PRC. 

I uge 7/8 afholdes der PR semi-

nar/orientering for klubbernes PR 

folk vedr. uge 18. ”Gadekamp”, 

Der vil komme nærmere ud vedr. 

tid og sted snarest mulig. 

Hold øje med www.106C.dk/weserve . 

Hilsen  

Hans-Jørn Kay 

PRC.106C 

______________________________________ 

 

 

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 red-

skaber så du bedst muligt kan tackle de udfor-

dringer 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 plan-

lægning 
 Hvordan du styrker din klub 
 Hvordan du får indflydelse på fagområ-

derne i Lions 
 Hvor/hvordan du får hjælp fra organisa-

tionen 
 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. morgenkaf-

fe og frokost.  

Venlig hilsen 

Flemming Nielsen 

IPDG/MERLC 

http://www.106c.dk/weserve
http://www.lionsoffice.dk/
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En klub i distriktet 
Løver er også aktive på andre fronter.  

 

Når løverne i Lion Kolding mødes, er det reg-
lerne enkle, ligesom i alle andre Lions klub-
ber. 
 Der må naturligvis ikke tales politik. Men da 
Lions medlemmer jo ofte er aktive mennesker 
i mange sammenhænge, kan det være noget 
af en udfordring.  
Det betyder, at Tailtwisteren har haft en 
travl sæson. Ja, i oktober og november kom 
han på overarbejde. Her havde Lion Kolding 
nemlig 2 medlemmer, som var henholdsvis 
spidskandidat for Konservative og Venstre. 
Dermed var de også borgmesterkandidater.  
Det gav mange muntre bemærkninger med 
et glimt i øjet.  
Da valget var overstået blev resultatet, at 
begge medlemmer nu også skal mødes i Kol-
ding Byråd, når de har fri fra Lions aktivite-
ter vel og mærke.  
Knud Erik Langhoff, som gruppeformand for 
de Konservative og nu også som formand for 
Kolding Havn, blandt meget andet. Herud-
over er han jo sekretær i Lion Kolding.  
Jørn Pedersen, som ny borgmester for Kol-
ding, som afløser for socialdemokraten Per 
Bødker Andersen, der havde siddet som 
borgmester i 24 år.  
Han fortsætter naturligvis som Præsident for 
Lion Kolding.  
Nu bliver det så spændende at følge, om 
Tailtwisteren skal fortsætte overarbejdet 
eller om dagligdagen ikke indtræder. Det 
sidste bliver naturligvis tilfældet, for sagen er 
klar, de 2 herrer får også brug for et frirum, 
hvor det handler om alt andet end politik.  
 
Lions Club Kolding 
____________________________________________________ 

                                  
Knud Erik     Jørn 

 
             

At sætte fælles mål hjælper. 
 

Ligesom andre Lions klubber, så har Kol-
ding i mange år snakket om nye medlem-
mer, generationskifte og nu skal det være.  
Det er som regel blevet ved de gode tanker, 
enkelte kommer til hist og pist, men det 
rykker ikke rigtig. 
Da Lion Kolding startede op på det nye klu-
bår, så var det punktet igen. Målet satte 
præsidenten Jørn Pedersen i sin tiltrædel-
sestale, 10 nye på 2 år. Mål er sikkert sat 
før, men så blev der en efterfølgende debat, 
hvor det blev klarlagt hvilke kompetencer 
manglede Lion Kolding. Det blev til en læge, 
præst, skolemand, revisor, restauratør, osv. 
Efterfølgende blev hver kategori taget og 
der blev sat konkret forslag om navne, samt 
hvem der så tog kontakt til de enkelte. Ef-
terfølgende blev det fulgt op.  
Det har betydet, at i december optog Lion 
Kolding, 5 nye medlemmer. 3 yderligere 
optages i januar/februar ved en passende 
anledning og 2 mere er på vej. Altså en mu-
lighed for, at det 2 årige mål bliver indfriet 
på 1 år. Det er jo dejligt og nu skal de så 
fastholdes. Det arbejde blev også påbegyndt 
på første klubaften, da traditioner, måden vi 
er sammen på og indhold var til drøftelse og 
nu er et oplæg under udarbejdelse på, 
hvordan Lion Kolding vil være sammen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 Jørn Pedersen 
Præsident Lion Kolding 
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Nekrolog 

 

 

Søndag, den 3. januar modtog Lions Club 

Faaborg-Broby det sørgelige budskab, at 

vort medlem Palle Salomonsen var afgå-

et ved døden efter kort tids alvorlig syg-

dom. 

Palle, som kun blev 64 år, var medlem af 

klubben i 22 år og har beklædt en lang ræk-

ke udvalgsposter og været præsident  4 

gange, sidst i 2008-2009. 

I klubben var Palle kendt for altid at gå for-

an, når der skulle bestilles noget, bl.a. var 

han en drivende kraft omkring salget af vort 

julelotteri, som med årene er blevet en rig-

tig god aktivitet. 

Alle i klubben er naturligvis dybt berørte og 

vor medfølelse samler sig om Palles hustru, 

Irene, samt børn, svigerbørn og børnebørn, 

som jo er dem der vil lide mest under sav-

net af ham. 

Æret være Palles minde! 

Lions Club Faaborg-Broby. 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nekrolog 

 

 

Lions Assens har mistet et af sine mar-

kante medlemmer, Ejgil Husgaard. Ejgil 

er ikke mere iblandt os, han døde lige før 

sin 84 års fødselsdag, efter kort tids syg-

dom.  

Ejgil var charter medlem i Lions Klub As-

sens, og som den eneste der har været med 

fra starten af Lions klubben i Assens, han 

havde derfor en utrolig viden om alle de 

forskellige aktiviteter og donationer klub-

ben har været involveret i, i gennem klub-

bens 45 årige historie. I 1995 blev Ejgil ud-

nævnt til Melvin Jones Fellow, en titel han 

var meget glad for og stolt af. 

Hans store passion var klubbens regnskab, 

og om alle udgifter og indtægter nu var ført 

det rigtige sted, om kassens var afstemt, og 

ingen kunne sætte en finger på de donatio-

ner der var blevet givet. 

Ejgil var også meget udadvendt og derfor 

kendt i mange klubber, så han vil ikke alene 

blive savnet i Assens Lions, men også af alle 

de kammerater han har haft kontakt med i 

årenes løb. 

Æret være hans minde. 

Lions Klub Assens 

__________________________________________________ 
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Mindeord 

 

Leif Paaskesen, Lions Club Esbjerg-

Grådyb 

Tirsdag d. 5. januar 2010 døde Leif Paaske-

sen, Irisvænget 8, 6710 Esbjerg V pludseligt 

og helt uventet i en alder af 74 år. 

Leif vil blive husket i erhvervslivet i Esbjerg 

som en dynamisk personlighed både som 

DSB- uddannet i passager- og godsfunktion 

og tillige i rejsebureauvirksomhed. 

Yderligere var Leif særdeles aktiv som med-

lem af Det Konservative Folkeparti og som 

formand i mange år for Esbjerg Turistfor-

ening, og i den forbindelse må det særligt 

nævnes, at Leif var medstifter af Esbjerg 

Festuge, som blev hans hjertebarn gennem 

adskillige år. 

I 1980 blev han af undertegnede opfordret 

til at indtræde i Lions Club Esbjerg-Grådyb, 

hvor han gennem næsten 30 år gjorde en 

formidabel indsats og fremragende karrie-

re, dels som bestyrelsesmedlem i flere om-

gange, dels som præsident og zoneformand 

sluttende med en toppost i Lions nemlig 

som distriktsguvernør. 

I vor klub tog Leif meget aktivt del i klubli-

vet med ofte lange og komplicerede indlæg 

om aktiviteter, der optog ham, og som han 

gerne ville delagtiggøre klubbens medlem-

mer i – som regel med bistand af sin uund-

værlige computer – når han fik den til at 

makke ret. 

 

 

 

 

Leif  tog del i alle facetter af klubbens alsidi-

ge virke for at hjælpe vanskeligt stillede 

medborgere, og Leif efterlader os i et tom-

rum af savn, Leif var en farvestrålende og 

guds benådet  igangsætter med sin gennem-

slagskraft og stædighed. Vi fik aldrig nej, når 

vi i klubben bad Leif om hjælp til dette eller 

hint. Vi vil altid i klubben bevare mindet om 

Leif med glæde og taknemmelighed.  

Heldigvis kan hans svigersøn John Christi-

ansen, der er medlem af klubben, forhå-

bentligt føre hans ånd videre.  

 

Vore tanker går familien og ikke mindst til 

hans enke Inge, der altid var ved sin mands 

side også i lionssammenhæng. 

 

Æret være Leif Paaskesens minde. 

 

Lions Club Esbjerg-Grådyb  

Preben Retbøll 

 

__________________________________________________ 
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NU OGSÅ MULIGT AT STØTTE HAITI VIA GAVEBUTIKKEN  
Nu kan klubberne og private også støtte via Lions Gavebu-

tik   >> Se mere her 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

http://butik.lions.dk/

