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Kære lions klubber i 106C.
Netop hjemvendt fra uddelingen
af årets Lions Pris, der i år blev
uddelt på Amalienborg af Hans
Kongelige Højhed Prinsgemalen,
sidder jeg her lidt vemodig og
skriver mit sidste indlæg til DGnyt som Distriktsguvernør.
Nye kræfter står klar i kulissen, og dette nummer af DG-nyt bliver et juni/juli nummer, således at I fremover får DG-nyt først på måneden i
stedet for sidst. Den kommende DGs indlæg kan
læses længere nede.
Lions Pris blev i år givet til Foreningen Familier
med kræftramte børn, som modtog kr.
300.000,- og til Hjerneskadeforeningen som
modtog kr. 230.000 til et projekt kaldet ”Brainstorm”
Se en nærmere beskrivelse af de 2 modtagere
på Lions Office under Pressemeddelelser.
Årsmødet der i år blev afholdt i København,
blev gennemført uden de store sværdslag, og i
god ro og orden under kompetent ledelse af PID
Jørn Andersen fra LC Haderslev.
Forslag om omskrivning af internationale vedtægter til Danske forhold, forslag om halvt kontingent for studenter og dermed medlemmer
om af Campusklubber, og forslag om at årsmødet afgør, hvilken klub/klubber der skal tildeles
opgaven som årsmødearrangør, blev alle vedtaget, dog med den ændring at tildelingen af årsmødet sker mindst 3 år frem i tiden og afgøres
ved simpelt stemmeflertal.
Forslag til vedtægtsændringer vedr. procedurer
for valg af VGRF(CC-e) fra LC Vallensbæk blev
forkastet.
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Vedrørende årsmødearrangører vil jeg gerne
opfordre klubberne i Distrikt 106C til at melde
sig som arrangører, idet vi ikke kan klage over
at de altid ligger på Sjælland, hvis vi ikke selv
melder os.
Det er en fantastisk oplevelse at arrangere et
sådant møde, og hvis flere klubber går sammen
om dette, vil det også give et godt samarbejde
klubberne imellem.
Når jeg nu har nævnt dette, meldte Randers sig
igen på banen, selv om de næsten lige har haft
årsmødet, og de fik det igen i år 2013.
Jeg havde håbet på at kunne aflevere et distrikt
på 1900+ medlemmer til min efterfølger, men
mangler 3 medlemmer. Der er gjort et stort arbejde rundt omkring i klubberne, og vi har da
også en lille fremgang. Alligevel vil jeg opfordre
klubberne til at tage optagelsesreglerne op til
revision således at de bliver mere tidssvarende.
Det nuværende danske regelsæt vil blive fjernet
fra den Grønne håndbog og erstattet af nye.
Læs i øvrigt Guvernørrådsformand Kay C. Pedersens leder i LION nr. 5. april 2010.
Til slut er der så blot tilbage at sige tusind tak
for et spændende år som Jeres Distriktsguvernør, tak for mange gode og inspirerende klubbesøg, rigtig god sommerferie til Jer og Jeres
familier, og held og lykke til min efterfølger Niels Erik Mortensen og hans hustru Dagny.

Kurt Poulsen
Distriktsguvernør 106C
LC Kerteminde

Se det fulde referat på Lions Office.

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Kære lions i 106C
I skrivende stund er jeg i gang
med de sidste forberedelser før
afrejsen til Convention i Sydney,
Australien. Her skal jeg sammen
med kolleger fra hele verden have den afsluttende uddannelse og endelig udnævnelse til Distriktsguvernør.
Samtidig hermed afvikles verdensgeneralforsamlingen, hvor vi blandt andet skal
overvære indsættelsen af Per K. Christensen, LC
Gug i den internationale bestyrelse – jo, det bliver nogle spændende dage.
Lions-år 2009-10 er som beskrevet ovenfor ved
at gå på hæld. Distrikts- og Årsmøderne er afviklet på bedste måde i hhv. Kerteminde og København – tak til Distriktsguvernør Kurt Poulsen, der med sit kabinet og klubberne, har fået
Distrikt 106C tilbage på sporet, vi har for første
gang i flere år haft en nettotilgang af medlemmer – en tendens jeg vil gøre alt for skal fortsætte i 2010-11.

Klub nyt
Lions Club Aarhus Sct. Clemens har indstillet og
fået bevilget et MELVIN JONES FELLOWSHIP
til forhenværende bankdirektør John Dalby Kristensen. John er en af klubbens mest aktive
medlemmer med meget stor mødedeltagelse. Ja,
den har næsten været på 100 % for der skulle
noget helt specielt til for at John har været nødsaget til at melde afbud til et medlemsmøde
eller en aktivitet.
Melvin Jones stiftede Lions bevægelsen i 1917
ud fra den ide: ”hvorfor ikke mødes og hjælpe
andre, der ikke har det så godt?”
I den ånd har JOHN DALBY KRISTENSEN været
medlem af Lions i 34 år med mange tillidsposter
eksempelvis som præsident i flere perioder.
Dertil kommer. at han altid har været en samlende skikkelse, som alle i klubben har set op til
som en ”rigtig Lions”. Overrækkelsen af det synlige bevis på hans MELVIN JONES FELLOWSHIP
fandt sted på JOHN DALBY KRISTENSEN’s 80
års fødselsdag den 15. maj.

Jeg glæder mig utrolig meget til arbejdet, og ser
især frem til klubbesøgene i september, oktober
og november. Det er jo i klubberne, at det
grundlæggende arbejde udtænkes og gennemføres.
Der er planlagt mange andre møder i løbet af
klubåret – flere vil komme til, og alle vil blive
annonceret i god tid før, de skal afvikles – så
husk jævnligt at kontrollere kalenderen på
hjemmesiden www.106c.dk/weserve.
Men allerførst skal vi alle holde lidt ferie – min
hustru, Dagny og jeg sender de bedste ønsker
om en god sommer – og på snarligt gensyn.
Med venlig lions-hilsen
Niels Erik Mortensen, DGe
LC Hørning

(Billedtekst: fra venstre præsident Hans Oluf
Andersen, i midten Melvin Jones Fellow, John
Dalby Kristensen, til højre PP Per Enevoldsen)
_______________________________________________________

Medlemstallene for maj 2010:
Hermed medlemstallene pr. 31-05-2010:
106 A: + 3 - 6 = 967 medlemmer
106 B: + 30 - 27 = 2991
106 C: + 11 - 5 = 1892
106 D: + 11 - 5 = 1092
Total: + 55 - 43 = 6942 medlemmer i 316 klubber

En lille fremgang totalt.

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Materiale omkring Uge18.
Kære Løver
Uge 18. Projekt Gadeamp/synligheds kampagnen er længe overstået og i den forbindelse vil jeg meget gerne have nogle indlæg
fra jer ude i distriktet, der har været utrolig
mange aktiviteter, rundt omkring i distriktet, dels må det kunne give noget stof til bladet LION og til DG-Nyt, men også et billed af
hvor mange der benytter sig af det materiale
der er sendt, så noget feedback vil vi meget
gerne have det være sig ris eller ros.
SÅ FAT PENNEN/TASTATURET og skriv til
mig.
Løve hilsen
Hans-Jørn Kay
PRC-106C

__________________________________________________

Til Lions klubber i Danmark
Finanskrisen rammer Orkester Norden!
Det nordiske Lions initiativ - Orkester Norden er ramt af finanskrisen. De nordiske ambassader, som hidtil har støttet finansielt til gennemførelse af en årlig turné for et symfoniorkester
sammensat af unge musiktalenter, har sparet
denne donation væk.
Dette betyder at man i år har måttet beskære
turneen så den kun kommer til at gå til København og Stockholm, og på trods af dette, samt
bestræbelser på at minimere omkostningerne,
har man alligevel problemer med at få pengene
til at slå til.
Mange Lions klubber har givet et bidrag, men i
skrivende stund sendes dette brev ud med opfordring til alle om at støtte dette nordiske ungdomsprojekt. Orkesteret består i år af 81 musikstuderende fra hele Norden. Der er i år 8
danske unge som har kvalificeret sig til at deltage.

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

Hvis din klub ikke allerede har givet et bidrag til
dette fælles nordiske ungdomsprojekt, vil ethvert bidrag - bare kr. 500,- hjælpe enormt, og
falde på et tørt sted og give disse unge studerende en stor oplevelse og en chance for at spille i et rigtigt symfoniorkester i fælles nordisk
regi..
Bidrag - hvad I kan undvære! - til Orkester Norden kan indbetales på:
konto: Reg 3543 konto nr. 3543 435 031

Turneen går som sagt til København, hvor man
skal spille i Radiosalen på det Kongelige Danske
Musikkonservatorium (Tidligere Radiohusets
koncertsal) fredag den 13. august kl. 19.00 .
Programmet består af:
Jean Sibelius: Pohjolas Daughter - Maurice Ravel: Sheherazade - Bela Bartok: Concerto for
orchestra.
Solisten ved koncerterne er svenske mezzosopran Charlotte Hellekant og dirigent er Rolf
Gupta.

Billetter a kr. 180,- til koncerten i København
den 13. august, vil fra første maj blive solgt gennem Billetten A/S, tlf. 70 20 20 96, eller på internettet: info@billetten.dk, www.billetten.dk.
Evt. mere information kan findes på:
www.orkesternorden.com,
www.orkesternorden.com/tour,
www.orkesternorden.com/lions
Med venlig hilsen
Erik Budtz-Olsen

Lions Orkester Norden – koordinator for
Danmark
TLF: 46 75 73 95 /mobil: 20 21 03 95
erik@fruegade13.dk
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Lions Pris 2010

Prisen som er på 530.000 kroner bliver i år delt mellem foreningen Familier Med Kræftramte Børn som modtager 300.000 kroner til et Hytteprojekt i Viborg, og Hjerneskadeforeningen som modtager 230.000 kroner til et projekt kaldet ”Brainstorm”.
Lions Club Viborg står bag denne indstilling.

Billedtekst:

t:

Per Tandrup, Lions Club Viborg – Foreningens
formand Kurt Hansen – HKH Prinsgemalen

www.fmkb.dk
Foreningen "Familier Med Kræftramte Børn" driver bl. a. et rekreativt center i Ans ved
Tange Sø hvor man kan huse op til tre familier samtidigt. Ved at bygge hytter på
grunden, forventer foreningen at kunne øge kapaciteten væsentligt. Det skal pengene
fra Lions Pris bruges til!
____________________________________________________________________
Hjerneskadeforeningen skal bruge donationen til et års sejlads. Projektet kaldes
”Brainstorm” og foregår med 3 forskellige skibe, som vil udgå fra Øer Ferieby ved
Ebeltoft. Donationen vil komme mange, med pludseligt opstået hjerneskade, til gode.
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor for Hjerneskadeforeningen.
Lions Club København Østerbro står bag denne indstilling.
Billedtekst:

Fra venstre: Skipper Kenneth Sloth – Direktør
Sven Erik Andreasen –
HKH Prinsgemalen – Formand Niels-Anton
Svendsen og bagved P. Jens Chr. Johansen
Lions Club København Østerbro

www.hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve
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Lions Clubber på Fyn donerer
fire fladskærme til OUH

De fire fladskærme blev overrakt til afdeling
Nia/Nima på OUH den 17. juni.

Lions Club Søndersø støtter sammen med LC
Assens LC Odense Snapind , LC Kerteminde, LC
Tommerup
Odense Universitets Hospital, så der kan gives
patienterne mulighed for at følge med i omverdenen, se billeder fra en fødselsdag, eller
en vigtig fodboldkamp i lokalklubben.
Vi vil gerne gøre det lettere for patienter, der
har længerevarende indlæggelse på OUH, på
afdelingen Nia/Nima . Derfor har vi i Lions
Club på Fyn besluttet, at vi gerne vil støtte
med opstillingen af fire fladskærme, hvor patienterne på flere måder kan følge med i omverdenen, fortæller zoneformand Bjarne
Rasmussen, Lions Club Fyn. De indkøbte TV
har indbygget mediastation til billeder, musik
og filmklip, der gør det netop muligt at kunne
følge med i familielivet, fritidsaktiviteter. Det
kan være billeder fra en fødselsdag, en vigtig
fodboldkamp i lokalklubben m.m., der kan
medvirke til hurtigere helbredelse.Derudover
benyttes der på afdelingen BASAL STIMULATION,hvorved man kan stimulere patienter
, som ikke er ved fuld bevidsthed .med musik
og billeder. Herved kan TVfladskærmene bruges både i sygeplejen, men
også på patienternes efterspørgsel.

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

Billedtekst:
Ved overrækkelsen af fladskærmene på OUH.
Fra højre ses: Afdelings sygeplejerske Tina
Dreyer NIMA; afd.sygeplejerske Charlotte
Hollmann NIA, sygeplejerske Stefan Callesen,
zoneformand Lions Club Fyn Bjarne Rasmussen og præsident Lions Club Kerteminde Jan
Rasmussen.
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Dødsfald
LC. Solbjerg blev lidt ældre.
Søndag d. 25. april blev LC Solbjerg en smule ældre, da et af vore yngste medlemmer,
Jens Bøgh, afgik ved døden.
Jens blev kun 54 år.
Allerede som 34 årig blev Jens ramt af kræft første gang, men det lykkedes på daværende tidspunkt
lægerne at bekæmpe den, men det havde alligevel påvirket Jens, der efterfølgende levede efter mottoet
”lad være med at udsætte til i morgen hvad du kan nå i dag”.
Jens havde med egne ord lært, at tiden vi har til rådighed er dyrebar,
og det vi vil nå, skal vi gøre når muligheden byder sig.
Det gav sig også udslag i klubben, hvor opgaver, Jens var sat på, blev
udført uden unødig udsættelse.
For ca. ½ år siden dukkede kræften imidlertid op igen, og denne gang
var lægerne ikke i stand til at bekæmpe den og vi har i LC Solbjerg
mistet en god Lion.
Jens vil blive savnet i LC Solbjerg, og ikke mindre i FDF i Solbjerg,
hvor han og familien tilbragte et stor del af fritiden.
Æret været Jens minde.
LC Solbjerg
Bengt Bengtsen
===============================================================================

OBS-OBS
Til Alle
Da jeg er ude og sejle med 24 YES-er på Fulton skal indlæg til DG – nyt for august sendes både
til 3xkay@stofanet.dk og dg.c@lions.dk

Deadline for næste udgave af DG-nyt er 15.juli.2010.
God sommerferie til alle

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