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POSTKVALITET

Tæl breve i din post og tjen penge til Lions
Projekt Postkvalitet – nemt og ligetil
Formålet med Lions Danmarks deltagelse
i målingen af postkvalitet er som bekendt
at skaffe penge til aktivitetskassen i MD
106. Det er et virkelig godt projekt
for Lions at deltage i, og sidste år var
indtægten på ca 30.000 kr.

Arbejdet er gjort let for deltagerne
Indsatsen består i at modtage op til 5
breve/magasiner og sende 1-3 breve
per uge. Quotas, firmaet som står for
den administrative del af målingen, har
på forhånd sørget for, at alle breve er
frankeret og adresseret. Deltagerne skal
registrere modtagelse og afsendelse via
egen PC eller mobil, og en gang om ugen
returnere de modtagne transpondere (en
lille elektronisk sender), som er vedhæftet
brevene.

Kom frisk frem
- der er plads til flere deltagere
Vi er lige blevet kontaktet af Quotas, som
pt har en del ledige postdistrikter rundt
om i landet (se oversigt). Hvis du har
tid og lyst til at deltage samtidig med, at
du støtter et godt formål, så tag venligst
kontakt til mig. Husk jo flere vi er, jo
flere penge tjener vi – med en beskeden
indsats!
Kontakt:
Jens Møller,
Lions Lystrup,
mobil: 21780890,
landskoordinator,
Postkvalitet

Når man skal på ferie eller har andet
fravær, meldes dette i god tid i forvejen
til Quotas.

Ledige postområder:
Distrikt A

København K (1000-1468), København V (1500-1799), København C (1800-1999), København Ø, Nordhavn, København N, København S, København SV, Valby,
Kastrup, Dragør, København NV, Glostrup, Brøndby, Røfovre, Albertslund, Vallensbæk, Taastrup, Ishøj, Hvidovre, Brøndby Strand, Vallensbæk Strand, Solrød Strand,
Greve, Karlslunde, Brønshøj, Vanløse, Herlev, Skovlunde, Ballerup, Måløv, Smørum, Kongenslyngby, Gentofte, Virum, Holte, Nærum, Søborg, Dyssegård, Bagsværd,
Hellerup, Charlottenlund, Klampenborg, Skodsborg, Vedbæk, Rungsted kyst, Hørsholm, Kokkedal, Nivå, Værløse, Hedehusene, Roskilde, Tune, Jyllinge, Skibby,
Kirke Såby, Kirke Hyllinge, Viby Sjælland, Sorø, Munke Bjergby, Slagelse, Korsør, Skælskør, Vemmelev, Boeslunde, Agersø, Omø, Dalmose, Høng, Gørlev, Ruds
Vedby, Dianelund, Stenlille, Nyrup, Holbæk, Orø, Lejre, Hvalsø, Tølløse, Ugerløse, Kirke Eskildstrup, Store Merløse, Vipperød, Kalundborg, Regstrup, Mørkøv,
Jyderup, Snertinge, Svebølle, Store Fuglede, Jerslev Sjælland, Nykøbing S, Svinninge, islinge, Hørve, Fårevejle, Asnæs, Vig, Grevinge, Nørre Asmildrup, Højby, Rørvig,
Sjællands Odde, Føllenslev, Sejerø, Eskebjerg, Gadstrup, Havdrup, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Østermarie, Gudhjem, Allinge, Klemensker, Hasle, Ringsted,
Borup, Herlufmagle, Glumsø, Fjenneslev, jystrup Midtsj., Rude, Fuglebjerg, Sandved, Køge, Lille Skensved, Bjæverskov, Fakse, Hårlev, Karise, Fakse Ladeplads,
Store Heddinge, Strøby, Klippinge, Rødvig Stevns, Herfølge, Tureby, Rønnede, Holmegaard, Haslev, Næstved, Præstø, Tappernøje, Mern, Karrebæksminde, Lundby,
Vordingborg, Kalvehave, Langebæk, Stensved, stege, Borre, Askeby, Bogø By, Nykøbing F, Nørre Alslev, Stubbekøbing, Guldborg, Eskildstrup, Horbelev, Idestrup,
Væggerløse, Gedser, Nysted, Toreby L, Kettinge, Øster Ulslev, Errindlev, Nakskov, Harpelunde, Horslunde, Søllested, Maribo, Bandholm, Askø, Torrig L, Fejø, Femø,
Nørreballe, Stokkemarke, Vesterborg, Holeby, Rødby, Dannemare, Sakskøbing.

Distrikt B

Hadsten, Hinnerup, Ebeltoft, Rønde, Knebel, Balle, Grenå, Skødstrup, Hornslet, Mørke, Ryomgård, Kolind, Trustrup, Nimtofte, Glesborg, Ørum Djurs, Anholt,
Ulstrup, Langå, Randers C, Randers NV, Randers NØ, Randers SV, Ørsted, Randers SØ, Allingåbro, Auning, Havndal, Spentrup, Gjerlev J, Fårup, Aalborg (9000,
9029, 9100) Aalborg SV, Aalborg SØ, Aalborg Øst, Svenstrup J, Nibe, Gistrup, Klarup, Storvorde, Kongerslev, Sæby, Vodskov, Hjallerup, Dronninglund, Asaa, Dybvad,
Gandrup, Hals, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Nørresundby, Vadum, Aabybro, Brovst, Løkken, Pandrup, Blokhus, Saltum, Hobro, Arden, Skørping, Støvring, Suldrup,
Mariager, Hadsund, Bælum, Terndrup, Aars, Nørager, Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Farsø, Løgstør, Ranum, Fjerritslev, Brønderslev, Jerslev J, Øster Vrå, vrå, Hjørring,
tårs, Hirtshals, Sindal, Bindslev, Frederikshavn, Læsø, Strandby, Jerup, Ålbæk, Skagen.

Distrikt C

Aarhus C (8000, 8100), Aarhus N, Aarhus V, Brabrand, Åbyhøj, Risskov, Risskov Ø, Egå, Viby J, Højbjerg, Tranbjerg J, Mårslet, Beder, Malling, Solbjerg, Hasselager,
Hørning, Trige, Tilst, Harlev, Galten, Sabro, Lystrup, Hjortshøj.
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Lions
historiefortælling
er vigtig
Det har vi ofte hørt i Lions.
For den gode fortælling skaffer
medlemmer og dermed basis
for endnu mere hjælp. I et brev
fra Lions Clubs International
Foundation, LCIF, skriver
den nye formand Gudrun
Yngvardottir, Island, om
vigtigheden af at fortælle vores
historier. Hun skriver bl.a.
’Som løveleder taler jeg ofte
om at genoplive den fortabte
fortællekunst. Historiefortælling er altid vigtig for vores organisation. Det er sådan,
Lions - og ikke-Lions - forstår vigtigheden af både at gøre og give.
Det viser, at LCIF er her for at støtte Lions i deres bestræbelser, hvad enten det er at
støtte vores ungdom, give synet tilbage til en, der har mistet det, eller hjælpe med at
genopbygge et samfund efter at katastrofen har ramt. LCIF er her for at hjælpe Lions
med at opnå endnu mere, end de kan hver for sig.’

Historiefortælling får os til at handle.

At høre den hjertevarmende historie om et barn, der ser tydeligt for første gang i sit
liv, er det, der får os til at være en del af Lions. LCIF er til for at støtte. Campaign100
skal rejse 300 millioner dollars, så vi i Lions kan øge vores hjælp, bekæmpe diabetes og
udvide vores globale indsats i øvrigt.’
Hendes brev er meget a propos til det LION blad, du nu sidder med i hånden. Her kan
din klub, distrikt eller fagområde fortælle den gode historie. Du skal blot fortælle den!
Flemming Høj Sørensen
Ansvarshavende redaktør

www.lions.dk

2019-2020 Officers
Executive Officers
President Dr. Jung-Yul Choi, Korea; Immediate Past President Gudrun Yngvadottir, Iceland; First Vice President Judge
Haynes H. Townsend, United States; Second Vice President Brian E. Sheehan, United States; Third Vice President Dr. Patti
Hill, Canada.

Lion Magazine er
Lions Clubs Internationals
officielle organ og udgives
med tilladelse fra
The Board of Directors på 20 sprog.

Directors
Second year directors
Muhammad Adrees, Pakistan; Qazi Akram Uddin Ahmed, Bangladesh; Shoichi Anzawa, Japan; Billy J. (B.J.) Blankenship,
United States; Gary F. Brown, United States; Rodolfo Espinal, Dominican Republic; Liao-Chuan Huang, MD 300 Taiwan;
Jongseok Kim, Korea; Dr. Nawal Jugalkishor Malu, India; Geoffrey Leeder, England; Mark S. Lyon, United States; Heimo
Potinkara, Finland; JP Singh, India; Steve Thornton, United States; Juswan Tjoe, Indonesia; A. Geoffrey Wade, United States;
Dr. Walter Zemrosser, Austria.

Den danske udgave udgives
af Multipeldistrikt
106. lions.dk

First year directors
Michael D. Banks, United States; Robert Block, United States; Kyu-Dong Choi, Korea; Larry L. Edwards, United States;
Justin K. Faber, United States; Allan J. Hunt, Canada; Daniel Isenrich, Germany; Bent Jespersen, Denmark; Masayuki
Kawashima, Japan; Dr. Jose A. Marrero, Puerto Rico; Nicole Miquel-Belaud, France; VP Nandakumar, India; Judge
Christopher Shea Nickell, United States; Sampath Ranganathan, India; Marciano Silvestre, Brazil; Masafumi Watanabe,
Japan; Guo-jun Zhang, China.
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PRÆSIDENTENS BUDSKAB

For at være ledende, må der først
spørges, hvordan kan vi hjælpe?
Oversættelse Ole Priess, Lions Ringsted

Hilsen til Lions!

”Du kan føre en hest til vandet, men du kan ikke tvinge den til
at drikke”. Har du hørt dette ordsprog tidligere? Det refererer til
begrænsningerne i at overtale mennesker til at gøre noget, der kan
være godt for dem. Men jeg ser anderledes på det.
Jeg siger, måske var hesten ikke tørstig.
Måske var hesten sulten. Eller træt. Eller måske den havde en øm
hov, der trængte til behandling. Mange gange når vi tror, vi ved
hvad, der er bedst for andre, tager vi fejl.
Gode ledere fører ikke kun mennesker til vandet. De spørger, hvad
der er brug for og hjælper dem til det. Jeg kalder det målrettet
ledelse.
Som Lions er vi alle ledere. Så det er vores ansvar at lytte til dem,
der skal hjælpe, at gør alt der står i vores magt, så vi kan give dem
de værktøjer, der mangler, så de kan hjælpe dem, der mangler hjælp.
I mit år som leder af Lions vil jeg konstant spørge dem jeg møder,
hvordan jeg kan hjælpe dem til at blive bedre Lions. Jeg beder dig
gøre det samme.
Hvis du er distriktsguvernør, så spørg præsidenterne, hvad de har
brug for, for at få flere medlemmer. Hvis du er klubpræsident, så
spørg klubbens medlemmer, hvordan du kan hjælpe dem med at få
bedre oplevelser som Lions. Og hvis du er Lions medlem, så ræk ud
mod dit lokalsamfund og spørg dem, hvad de mangler. Og hjælp
dem med det.
Det er sådan, vi alle bliver ledere og ændrer verden.
De bedste hilsener

Dr. Jung-Yul Choi
International Præsident, Lions Clubs International

We Serve
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GUVERNØRRÅDSFORMANDENS BUDSKAB

Mangfoldighed
i praksis
Lisbeth Andreasen
Guvernørrådsformand
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GUVERNØRRÅDSFORMANDENS BUDSKAB

I sidste nummer af LION kunne man
læse, at vores Internationale Præsident
Dr. Jung-Yul Choi, i år sætter fokus
på mangfoldighed, idet vi gennem
mangfoldighed kan hjælpe endnu flere
mennesker, end vi allerede gør.
Hvordan kan vi arbejde med
mangfoldighed i Lions Danmark?

Klubben

Mangfoldighed kan f.eks. ske ved,
at vi begynder at arbejde med nye
klubformer. I Danmark har vi i dag
herre- kvinde- og blandede klubber
samt LEO klubber. Speciale klubber,
hvor alle medlemmer f.eks. har samme
baggrund, samme interesser, er seniorer,
er familier eller ønsker at arbejde for den
samme sag er ikke kendt – endnu. Det
vil være en måde, hvorpå vi kan skabe
nye klubber og få flere medlemmer.
Hvis vi begynder at se på nogle af disse
nye måder at organisere os på, kan vi
samtidig skabe et Lions, hvor der er flere
valgmuligheder, når man som ny skal
vælge en klub.

Lions mangoldighed på verdensplan

Medlemmer

Mangfoldighed er også, når vi ser på
medlemmerne. Vi har i de senere år haft
fokus på at få yngre medlemmer ind i
klubberne, og det skal vi fortsat have. I
nogle klubber er dette, det vigtigste lige
nu.
Målet må dog være, at vi får klubber,
der både har yngre og ældre/seniorer.
Det at have flere generationer, forskellig
viden og færdigheder i en klub, er en
god basis, når der skal gennemføres
aktiviteter. Samtidig skaber det en
ligevægt, som kan være med til at sikre
trivsel og dermed en klub, hvor alle føler
sig velkomne.

Mangfoldighed

Aktiviteter

Mangfoldighed er også, at vi kan udvide
vores service ved at se på det samfund, vi
befinder os i, med nye øjne. Hvor kan vi
gøre en forskel, som vi ikke har fået øje
på endnu?
Skal vi i klubberne gøre en forskel på
en anden måde, end vi gør i dag? Skal
vi have nye aktiviteter? Mange af os har
aktiviteter, vi har haft i mange år, og
nogle af dem er måske ikke så gode og
indbringende, som de har været. Det er
her, vi måske kan gøre brug af de ideer
nye medlemmer har.

Donationsmåder

Vores aktiviteter og de penge vi får ind
bruges til at hjælpe andre mennesker.
Kan vi hjælpe andre mennesker på
andre måder? Jeg ved godt, at vi har et
samfund, der hjælper på mange måder,
men måske kan vi også gøre en forskel?
Servicerejsen er en overvejelse værd:
Lære – opdage – handle – fejre. Den kan
måske få os til at se alternativer.

Internationalt

Mangfoldighed er også at støtte LCIF,
der gennem Campaign100 har som mål
at indsamle 300 mio. dollars. Et mål
der skal bruges til at gøre en forskel, der
hvor der er størst behov.

Samarbejdspartnere

Mangfoldighed kan også ske gennem
samarbejdet med andre frivillige
organisationer. Vi skal ikke se disse
som konkurrenter, men se dem som
samarbejdspartnere. Jo flere vi er, jo
større aktiviteter kan vi gennemføre,
og dermed kan vi skaffe flere midler til
hjælp.
Vi har i år diabetes og miljø som
indsatsområder. Ved at samarbejde
med organisationer og foreninger inden
for disse områder, kan vi være med til
at gøre en forskel forskellige steder i
bl.a. Rigsfællesskabet. Et samarbejde
er allerede ved at komme i gang med
Diabetesforeningen.
Jeg håber, at mange vil komme med
forslag til, hvor og hvordan vi kan gøre
brug af mangfoldigheden, og hvordan
den kan bringe os videre i den udvikling, der allerede er i gang i vores Lions
organisation.
Rigtig godt efterår ønskes I alle
Lisbeth Andreasen,
Guvernørrådsformand
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CONVENTION

En ”spous ser lyset”
ons, da jeg syntes Lions gør et fantastisk
arbejde for mennesker i nød.

Af Susanne Hillers

Go for it

Lad mig gå tilbage til begyndelsen for
ca. 12 år siden, hvor Janeck kommer
ind i Lions klubben i Solbjerg. Det var
rigtig fint, for så havde han en interesse,
også når han blev pensionist. For uden
en interesse frygtede jeg det lidt, da jeg
selv arbejder meget frivillig i Rethinkers
under Visit Århus. Jeg hjalp også til ved
større LIONS arrangementer lokalt,
men der lå så også min interesse for Li-

“

Den første opblødning hos mig skete
dog lidt til første distriktsmøde. Det
kan godt være, at jeg ikke kendte nogen,
men ingen får lov til at stå alene tilbage,
heller ikke på ledsagerturene. Der er

Den næste hurdle var, da talen
kom på det hersens ens tøj

“

Sprousen bakker op

Årene gik og han blev opfordret til at
stille op til vicezoneformand, dernæst
zoneformand, som førte til 2. VDG osv.
Hver gang vendte vi det herhjemme, og
jeg sagde – go for it, indtil vi kom til de
større arrangementer på distriktsplan og
landsplan. Her huede det mig ikke at
skulle med til disse, med alle de fremmede mennesker, og da de så hen ad vejen
begyndte at tale om ens tøj, rejser her
og der, mange penge og feriedage, der
skulle bruges på Lions arbejde, også for
mig, var jeg da lige ved at springe helt
fra min støtte til at bakke Janeck op. Det
var jo ham der var i Lions og ikke mig.

Sprouse før udnævnelsen

straks nogen, der sørger for, at alle er
sammen med nogen, så det var helt fint.

Tøj skal der til

Den næste hurdle var, da talen kom på
det hersens ens tøj, vi skulle have på i
året, hvor man er DG par. Kors, det
kunne de da ikke mene. Jeg havde på det
tidspunkt ikke set de andre på 2.VDG
holdet, så mine tanker var: Hvordan skal
det da overhovedet gå. Hvis nogen af
de andre var høje, tynde siv, der skulle
finde kjoler sammen med lille, bestemt
ikke slanke mig, så det var et mareridt til
vi havde mødtes første gang. Heldigvis
var vi rimelig ens, og vi talte om, hvad vi
ville have og bestemt ikke ville have. Jeg
var dog ikke overbevist om, at det kunne
lykkes.
Så vi tog i marts i 1.VDG året til Damernes magasin i Lemvig. Startede ud
med alle de ting, vi ikke ville og fandt
så tøjet frem. Vi begyndte at prøve og
første kjole vi var i, syntes alle 4 om. Det
var det bedste køb, vi alle havde gjort
længe.
For at gøre en lang historie kort, så opdagede jeg på Convention, hvor positiv
en ting, det er at have ens tøj på, og hvor
praktisk det er. For du behøver ikke
pakke en vanvittig stor garderobe ned,
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til Convention i Milano
og hver dag vidste jeg, at det var bare
den kjole og jakke eller det hvide tøj, jeg
skulle have på.

Nordiske rugbrødsbord

Store øjeblikke

Grunden til at jeg skriver øverst, at en ”
spous ser lyset” er:
1. - at jeg hele tiden har hadet ordet
spous, syntes det var frygteligt og
så udansk, men når du er med i de
internationale arrangementer, virker det
helt naturligt, for vi var mange spouser
fra mange lande, og der havde vi ET ord
for os, der ikke var LIONs

2. - at jeg ikke havde forstillet mig, hvad
det følelsesmæssigt betød for mig, at
Janeck blev udnævnt. Da han og alle
de andre 747 DG’er på verdenplan var
taget i ed, og vi gik hen mod den danske
delegation for at gå ud, og oplevede jeg
den oprigtige glæde, de modtog os med
og gratulerede os. Da trillede tårerne,
for her mærkede jeg kammeratskabet,
vennerne, der ønskede os held og lykke
med det kommende år. Der og lige der
mærkede jeg, hvor stor en oplevelse det
var.
Derfor siger jeg til alle jer, der var
med: Tusinde tak for den oplevelse.
For jer der har været sammen med os i
årene op til: Tusinde tak. Til Helle og
Preben, Horsens tusinde tak, og til alle
jer SPOUSER, der er på vej og aldrig
har været en del af Lions, glæd jer, nyd
oplevelserne, sug til jer og spring ud i det
med ens tøj. Sig JA til at i vil bakke jeres
partner op i at tage rejsen og tag den
sammen.

Vi er da fine - ikke!!!
Nordic Hospitality aften i Milano

Mange spous hilsner
Susanne Hillers

Sprous istemmer valget af Patti fra Canada
Sprous støtter sin mand
- der spiller prinsesse
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LIONS MOD MISBRUG

Kæmpe udfordring:
Hver femte elev dropper ud
Sådan kan det gøres

Misbrugsudvalget opfordrer til, at
klubberne tager projekt PAS til sig i
kampen mod de unges misbrug. Dette
sker oftest og bedst i et samarbejde
med SSP. Der er flere måder at angribe
opgaven på: Det kan være den enkelte
klub, som påtager sig opgaven, klubber
i en kommune kan gå sammen, eller det
kan være en zoneaktivitet.
Næsten 20 pct. af de unge på en
ungdomsuddannelse stopper. Misbrug
af en eller anden form er ofte årsagen.
Derfor har Lions mod Misbrug indgået
et aktivt samarbejde med projekt PAS,
rusmiddel forebyggende undervisning.
Vores formål er netop at være en aktiv
medspiller i kampen mod misbrug af
enhver art og ikke mindst misbruget af
narkotiske stoffer blandt unge. Projekt
PAS passer perfekt til dette formål.

Informationsmøde om PAS
i dit distrikt

Lions mod Misbrug vil i løbet af
efteråret arrangere informationsmøde,
hvor du kan møde udvikleren af PAS,
Søren Holm, der er rusmiddelbehandler
i Aarhus Kommune.
Kontakt Niels Chr. Andersen, Lions
Mod Misbrug på, mobil 25776244 eller
på mail lqc.b@lions.dk

Oplev PAS på din egen skærm

De unge skal se, opleve og røre! I
undervisningen arbejdes der med
animation, videofilm og andet visuelt og
lydmæssigt materiale. Det kan du også
opleve. Gør dig selv en tjeneste og få
ind på www.projektpas.dk. Du vil med
garanti blive positivt overrasket. Nogle af
videoerne kan sagtens introduceres på et
klubmøde!

Første år er kritisk

Ungdomsuddannelserne er en afgørende
spiller, når vi skal forebygge misbrug
af rusmidler; særligt hashmisbrug.
Unge i risiko for at udvikle et misbrug
påbegynder ofte et problematisk forbrug,
mens de er tilknyttet en uddannelse.
Nye undersøgelser tyder på, at mange
unge begynder, når de går på første
år på uddannelsen. Derfor er PAS
rettet mod 10. klasser og selvfølgelig
ungdomsuddannelserne. Der er både
fyldige instruktioner til lærerne og
stærke elevmaterialer.
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”Som lærer i 10. klasse var jeg så heldig at kunne deltage i kurset
omkring Projekt Pas.
Kurset var spændende og relevant fra første øjeblik; fx en meget
spændende underviser, fysisk aktivering i forhold til standpunkter,
inddragelse af multimedier, og - ikke mindst – inddragelse af
kursisterne, som agerende elever.
Den medfølgende lærervejledning gør, at du som underviser har
overblik over processen og undgår faldgruber i forløbet.
Et element, jeg finder uhyre positivt er fraværet af ”løftede
pegefingre”! Projektet giver viden og indsigt, men forsøger ikke at
moralisere og ekskludere”.
Jette Fabricius Toft

INTERNATIONALT

En Lions klub helt i skyerne
Dagligt hører vi ord som
cyberkriminalitet, cybercafé,
cyberspace…hvorfor så ikke en
cyberclub
Det kan man nu. I Schweiz forsøger
man at køre en Lions klub fuldstændig
online. Næsten! Lions Club Swiss Alps
Cyber er en af Lions organisationens nye
klubber, der er baseret på internettet.

“

Et lions cyber møde

Når klubben holder cybermøde to gange
om måneden, sørger præsidenten og
sekretær for at lave den sædvanlige
dagsorden, der så sendes ud til
medlemmerne. På mødetidspunktet

Klubben var nødt til at
mødes face-to-face en
gang imellem

Hvad kræver det

Klubben i Schweiz har to meget dygtige
it-folk som medlemmer. De klarer alt
det tekniske med hjemmeside, facebook
og ikke mindst mødesystemet, der er et
videokonference program, der installeres
hos alle medlemmer. Samtidig bruges
også et blog-program til håndtering af
papirer mv.

“

Schweiz er som bekendt et land med
flere sproglige regioner, og det kan være
svært at mødes i det bjergfyldte land.
Her fik nogle engagerede ildsjæle så den
idé: Kan vi lave en Lions klub i skyen.
Egentlig var den reelle årsag, at personer
i den erhvervsaktive alder ikke har tid
til Lionsarbejde (jobrejser, konferencer,
messer, stort arbejdspres samtidig med
et familieliv.

Aktiviteter

Her arbejder schweizerne med onlinevenlige aktiviteter fx konkurrencer,
indsamling af penge, onlinesalg af pins
og en populær duftparfume.
Se klubben i skyen på
www.swiss-alps-cyber.lionsclub.ch/

kobler klubbens medlemmer sig på
mødesystemet, og man kan nu afholde
mødet – efter nogle fastsatte regler,
da online møder kræver lidt ekstra
disciplin. Man kan fortælle nyt fra
udvalg, debattere, beslutte, helt som på
en almindelig klubaften.

Hvem kan være med

Principielt kan du blive medlem, uanset
hvor du bor i Schweiz. I begyndelsen
foregik al mødeaktivitet online, men
man fandt hurtigt ud af, at klubben var
nødt til at mødes face-to-face en gang
imellem. Man følte sig ikke så forpligtet
til med at gennemføre de ting, man
havde lovet på onlinemødet. De fysiske
møder er så blevet til 4 gange om året.
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YCE

Min rejse til Litauen med Lions
Life is… Det var navnet på
min camp. Efter campen
har jeg virkelig fundet ud
af, hvad livet er: At kaste
sig ud i nye oplevelser,
overskride sine egne grænser, rejse til nye steder og
møde helt fantastiske mennesker fra hele verden.
Jeg landede i Vilnius søndag d. 21. juli 2019. Herfra
startede et uforglemmeligt eventyr. Jeg
mødte min værtsmor, -bror og -far i
lufthavnen og min værtssøster næste dag,
da hun også havde været på udveksling.
Fra første sekund var min værtsfamilie
de mest omsorgsfulde, betænksomme og
behagelige mennesker.

Opleve Vilnius på en uge

De havde sørget for, at jeg ville komme
til at se hele Vilnius i løbet af ugen.

Samtidig havde de aftalt
fællesaktiviteter med andre
værtsfamilier i Vilnius. Så
allerede den første uge var
vi 5 unge, som tilbragte en
masse tid sammen.

Hvordan skulle de gå?

Man kedede sig aldrig

Der var altid nogle at snakke med og
noget at snakke om. Det gik hurtigt op
for mig, at uanset hvor forskellige man
er, og hvor forskellige ens baggrund er,
så kan man sagtens blive rigtig tætte på
halvanden uge. Som en af vores campledere sagde: ”Der er ingen grænser mellem mennesker, kun mellem lande.”

Syv dage efter ankom jeg til
lejren. Inden da havde jeg
gjort mig mange overvejelser, om jeg nu passede
ind, var mit engelsk godt
nok, ville jeg føle mig
alene…? Alle disse overvejelser blev gjort
til skamme. Den første jeg mødte, var
Jeg vil være evig taknemlig for at jeg fik
Greta, camplederen, som var den mest
denne mulighed og vil anbefale enhver,
smilende person, der fik mig ”etableret”
jeg møder i fremtiden at gøre det samme
i campen.
som mig,
Der er ingen grænser mellem
Jeg må
for man
da også
kan ikke
mennesker, kun mellem lande
indrømme,
forstå
det før man selv har oplevet det. Tak til
at jeg kneb en lille tåre, hvis ikke mange,
Lions for dette fantastiske og uforglemda jeg skulle tage afsked med min værtsfamilie. En så intens uge havde virkelig
melige minde.
mærket mig.

“

Ingen af os kendte hinanden

Foran ventede der halvanden uge i en
camp med en masse unge i samme båd
som mig. For de fleste var de den eneste
fra deres land. Der var dog én anden
dansker i min camp, Halfdan, som jeg
allerede havde mødt på flyet til Vilnius.
Alle dagene gik med at opleve Litauen;
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vi besøgte et børnehjem, kajakkede,
vandrede med stave, besøgte Palanga (en
af Litauens eneste havnebyer), lavede
nationalretter, bål og teambuilding.

“

Af Stine Ladefoged Jensen

YCE

Fået venner for livstid
Af Victor Lenk-Hansen
På en Lions Youth Exchange skal man
være klar på lidt af hvert. Da jeg i sommeren 2019 tog en tur til Slovenien,
blev jeg udsat for de vildeste kulturelle
oplevelser og udfordringer.
Blandt andet kunne min værtsbrors
bildør ikke åbne, så hver gang vi skulle
ud og køre, måtte jeg kravle ind ad
vinduet. En dag blev jeg også iført en
traditionel slovensk kjole og skulle så
danse folkedans med min nye indiske
ven. Jeg fik også muligheden for at spille
klaver foran borgmesteren af Sloveniens
hovedstad, Ljubljana. Det var en drøm,
jeg aldrig vidste jeg havde, der gik i
opfyldelse.

Opfordring til næste år

På mit udvekslingsophold oplevede jeg
alt dette, og i processen har jeg skabt
venner for livstid. Så til enhver eventyrlysten eller kulturinteresseret sjæl kan jeg
klart anbefale en oplevelse med Lions
Youth Exchange.

Min første flyvetur – til England 2019
Iris kun havde en hel dag. Ellers var vi
sammen med de andre fra sydøst. En
af dem der stod for selve lejren tog os
Min flyvetur startede i Københavns
med ud for at opleve nogle forskellige
lufthavn d. 29. juli. Jeg var spændt men
ting, fx var vi i London. Vi lavede også
også lidt nervøs, for det var første gang
andet som: Ude og se Dover Slot, Stone
jeg overhovedet skulle flyve. Det hele gik
Henge, m.m.…
dog fint, selvom jeg skulle købe nye bilVi fulgtes
letter på
også ad til
dagen,
det var mærkligt at skulle sige
Campen,
da mit
farvel til de 36 mennesker og
der begyndfly blev
nogle fantastisk ledere
te mandag
aflyst.
d. 5. august.
Jeg
Campen rig på oplevelser og hygge
ankom til England sidst på eftermidPå Campen var vi 37 unge fra 22 fordagen og blev kørt hen til stedet, hvor
skellige lande. På Campen var der fuld
jeg skulle mødes med min værtsfamilie.
Da vi kom hjem til min værtsfamilie, fik
fart på alle dagene, fra d. 6.-13. august.
jeg mit værelse, imens der blev lavet lidt
Vi var ude og se nogle forskellige ting
mad. Her fik de min gave, og derefter
fx det lokale rådhus samt de tæt ved liggik jeg i seng. Jeg skulle bo hos værtsfagende storbyer. En dag var vi også ude at
milien sammen med en anden pige, der
sejle og klatre.
hed Iris, der kom fra Spanien.
Vi var også ude at køre i tog samt ude
Jeg var selv hos værtsfamilien til om
at se nogle forskellige museer og et
akvarium.
onsdagen, hvor vi mødtes med de andre
Men vi havde også nogle hyggelige afte5 unge fra sydøst for London. Jeg havde
ner med oplæg fra alle landene samt der
to hele dage hos værtsfamilien, hvor
Af Sara Mehl Refsgaard Ludvigsen

“

“

var nogle, der festede et par aftener.
Turen gik hjem igen d. 14. august, og
det var mærkligt at skulle sige farvel til
de 36 mennesker og nogle fantastisk
ledere.
Jeg synes, jeg havde en fantastisk tur,
som mange flere burde at få muligheden
for at opleve.
Det var det for min tur.
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KLUBSTOF

Chokmelding fra DMI:

Gråvejr og regnbyger
En sådan morgen overskrift i netavis
kan få selv den mest erfarne Lions
udendørs arrangør til at ryste på
hånden. Der røg et stort antal gæster
til vores kræmmermarked, motionsløb
e. lign. For familien sidder ved
morgenbordet og skal nu vælge mellem:
Gå på kræmmermarked i regnvejr,
besøge overdækket butikscenter
eller hygge derhjemme med film på
Netflix. Her vælger de trofaste dog
kræmmermarkedet!

Hvorfor gå over åen efter vand

Lilleåen snor sig smukt gennem det
grønne område, Lilleåparken, i Hadsten
by. Begge sider er flot forbundet
med bro, hvorfra man kan nyde åens
bugtede forløb. Lions Hadstens årlige
kræmmermarked i august holdes i
Lilleåparken med boder og tivoli på
begge sider af åen. Det års marked blev
dog noget specielt.
Da kræmmerne vågnede op til dåd
lørdag morgen, stod der i flere telte 5 cm
vand efter 100 mm regnskyl, og pladsen var nærmest forvandlet til en stor
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vandpyt. Det gav ekstra arbejde til Lions
arrangørerne – der skulle fjernes vand fra
gangarealerne og udlægges flis, så gæsterne kunne gå tørskoet rundt. Alligevel
kørte spegepølsevognen fast lige for
enden af rækken af boder, da den skulle
ind på sin plads. Med en kræmmer lader
sig ikke slå ud. Med begge hjul i mudder
til navet blev boden åbnet på stedet, og
der blev solgt pølser i fin stil. Størst salg
havde boden med gummistøvler dog!
Trods modgang med vejret så blev Lilleåmarkedet alligevel et godt marked.
Stort tivoli for børnene, mande- og
venindefrokoster, Stig Rossen sang og
musik i teltet. Trods vejrguderne solgte
kræmmerne godt, takket være hadstenborgerne, der i mellem regnbygerne lige
måtte ned på Lilleå markedet. For de
plejer de jo at gøre!

Vejrmelding gav 25 pct. fald
i besøgstal og overskud

Før sommerferien oplevede Aarhus
Kræmmermarked (arrangeret af 7 klubber i Aarhus) også regnvejrets indvirkning på et udendørs arrangement.
Kr. Himmelfartsdag er traditionelt
største besøgsdag – omkring halvdelen
af markedets 25.000 gæster besøger
Tangkrogen på denne torsdag. I år blev
dagen ramt af støvregn, byger og gråvejr
og en fjerdedel af torsdagsgæsterne blev
væk. Med den nedgang i entreindtægter
og manglende salg af mad og øl/vand i
teltene gør det ondt på bundlinjen.



Det var ellers lagt op til fejring af Aarhus
Kræmmermarkeds 30 års jubilæum. Stor
firmafest i musikteltet, ny udstilling af
el- og hybridbiler, kræmmerfest med
vildsvin på menuen, country musik og
meget mere.
Prisen for at komme ind var i øvrigt
belagt med 10 kr. ekstra, som skulle
gå til Back-to-Life projektets opstart
i Århusområdet. Et frivilligt projekt,
der får hårdt ramte mennesker hjulpet
igennem en svær tid. Det kan være mennesker ramt af blodprop, trafikulykker
mv. Trods nedgangen i besøgstal om
torsdagen ender det dog med fællesdonation på 300.000 kr. til projektet, der
overrækkes i september.
Lionsklubberne i Aarhus og Hadsten er
dog optimistiske, næste år skinner solen
fra en blå himmel!

Her skinner solen – næste altid!

Lions bagagerums markedet på Ingerslev
Boulevard i Aarhus oplevede til gengæld
dejligt solskin en søndag i august. Lions
Lystrup havde da også det store smil
fremme, med 146 boder næsten udsolgt,
og et mylder af besøgende. Smilene
var også fremme hos sælgerne, solskin
giver øget salg. Dog var der i én bod
surhed over, at DMI havde lovet byger,
der heldigvis først kom, da markedet
sluttede. Lions Lystrup holder i alt 15
søndagsmarkeder i sommerhalvåret, og
de er en god overskudskilde til klubbens
donationer.
Se www.lions-bagagerumsmarked.dk

CONVENTION

Faglige input
fra Convention 2019 i Milano

Som lovet i sidste LION vil vi i denne
udgave fortælle lidt mere om det faglige
indhold på Convention. Men hvad skal
man vælge? Hver dag blev der afholdt
seminarer, sessions, foredrag, traditionel udstilling og meget mere i det store
messecenter MiCo – for omkring 20.000
Lions medlemmer fra hele verden. Jeres
udsendte har valgt at vise nogle udvalgte
fagområder, valgt helt subjektivt. Selve
fagområdernes konkrete indhold bliver
ikke særligt berørt, da det vil blive til
mange sider.
Signering af vinderplakat 2019

Kindness maters

På verdensplan udarbejder skolebørn
omkring 600.000 forslag til årets konkurrence. Hvert distrikt og senere land
vælger så plakaterne, der skal i finalen
i den internationale konkurrence. I en
af de store haller i MiCo stod en meget
stor udstillingsstand med vinderplakaterne og en af dagene kunne vi få en
plakat med hjem signeret af årets vinder.
Det var et stort tilløbsstykke. Og det er
helt tydeligt, at fredsplakat konkurrencen bruges som god PR for Lions rundt
om i verden.

På LionsOffice kan du læse
om dette års konkurrence:

’Vejen til fred’
eller

Til læ

rerne på melle
mtrinet
’The Journey of Peace’

Vær med i Lio
n

Danske fredsplakatvinder med sine klassekammerater

s Plakatkonku

rrence om fre
d

Hvert efterå
r udskriver
Lions en int
elever på 11
ernational
- 13 år, hv
tegnekonku
or de kan de
Dette års te
rrence om
le deres vis
ma er ”Vej
fred for
ion om fred.
en til Fred
” eller ”The
Journey of
Informatio
Peace”.
n om konk
urrencen
1. Tilmelding
til konkurre
ncen skal sk
undertegned
e senest de
e
n 8. sep. 20
2. Der finde
19 til
s én vinder
pr klasse
3. Opgave
n skal være
løst senest
lille event og
1. nov., hv
finder én vin
or et domm
4. Klassevin
der pr klass
erpanel afho
derne går
e
lder en
videre til en
personligt
Distriktskon
500 kr
kurrence. Vi
5. Vinderen
nderen mod
i distriktet
tager
går videre
1.000 kr til
til landskonk
klassekasse
urrencen, og
6. Vinderen
n.
vinderen få
på landspla
r
her
n
gå
internationa
r videre til
den
le fredspla
katkonkurre
nce. Vinder
en får 5.00
Vi håber, at
0 US$
rigtig mange
kan du kont
vil slutte op
akte mig ell
om konkur
er læse mer
rencen. Er
du nysgerrig
e her
www.lions.d
k/fredsplaka
tkonkurrenc
e
På vegne af
Lions Glad
saxe

Jesper Sech
Væg peaceposter
er Heea

ger Tlf. 30
465296.

Udstilling af fredsplakater

Mail: Jesper
@he

eager.dk
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CONVENTION

Faglige input fra Convention 2019 i Milano
- miljø og syn
Lions miljø indsats
i praksis

Klimaet er et af Lions
indsatsområder. På
udstillingen fik man fx
information om dette
køkkenkomfur til brug i Vestbengal.
Komfuret er designet til at være miljøvenlig og effektivt, så det begrænser
brugen af lokalt skovtræ til opvarmning
af madlavningsbålet, som brænder
indendørs (giver luftvejssygdomme). Det
nye komfur bruger halvt så meget træ og
giver næsten ingen røg i huset. Endelig
gør det madlavningen nemmere. En helt
igennem effektiv miljøforanstaltning.

Stadig de blindes ridder

Om lørdag blev der holdt et foredrag med små film om uddannelse af førerhunde til
blinde. Utroligt, hvad man kan lære en hund. Sammen med indlægget optrådte en
blind med sin førerhund. Uanset om udstillingshallen var fyldt med mennesker, højtalerstøj, snakken og andet uro, så forblev hunden i sin rolle som førerhund. Hunden var
doneret af Lions klub.
Indlægget skulle naturligvis fremme ”Vision for All”. Siden 1990 har programmet
Sight First spillet en afgørende rolle fx er der oprettet 1292 øjencentre, og der er foretaget over 9 mio. stæroperationer fortrinsvis i fattige lande.
Den helt store oplevelse kom under IPs gennemgang af årets bedrifter. På store scene
foran 10.000 Lions sang nu en blind pige fra Polen, hvor hun er utrolig populær. Hendes sangevner blev også belønnet med meget stor applaus fra de mange Lions. Lions
kan næsten ikke få bedre PR på blindhed end det!
Læs mere om Sight First på www.lionsclubs.org under Sight First.

Førehunden Max var med til foredrag om blinde
Blind polsk pige synger for 10.000
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New Voices - Campaign 100 og SMiLE
Sidste års
internationale
præsident Gudrun Yngvardottir
søsatte projekt
New Voices,
der skal fremme
arbejdet for mere
lige repræsentation af kvinder og mænd
i Lions samt flere medlemmer blandt
underrepræsenterede grupper. Projektet
arbejder med service/hjælp, medlemskab, ledelse og markedsføring. I sin
beretning kunne Gudrun stolt fortælle,
at New Voices var blevet godt modtaget – næsten 50.000 Lions arbejder med
sagen. Projektet fortsætter indtil 2021.
Også i Lions Danmark er der etableret
en New Voices gruppe med repræsentanter fra de tre distrikter.

LCIF er hjertet af Lions
- Campaign 100

Lions Clubs International Foundation
kører projekt Campaign100, der
skal skaffe 300 mio. kroner eller
100 mio. kroner om året til 2021.
Udstillingsstanden var utroligt stor og
Lions gæsterne kunne enten donere
penge ved kassedisken eller købe

forskellige pins og selvfølgelig Melvin
Jones Awards. Stand og foredrag om
Campaign100 fyldte meget på dette års
Convention. Hvad Campaign100 står
for kan du få mere at vide om hos vores
LCIF-udvalg, der gerne uddeler deres
folder om kampagnen.

Hvem vinder?

Special Olympics havde en hel konferencesal for sig selv til at demonstrere
boldspil på en bane, der lignede en
bowlingbane. Næsten uanset handicap
kunne du være med. Og der blev gået
til den. Det gjaldt bare om at vinde.
Samtidig med spillet fortalte Lions om
Special Olympics og deres arbejde for
handicapidrætten. I Danmark støtter vi
også Special Olympics på forskellig vis.
Det er også en støtte værd!

Lions fra Moldova

SMiLE

Ja, hvorfor ikke smile. En Lions facebookgruppe (lukket, du skal spørge om
deltagelse) har kørt temaet SMiLE
på deres facebookside. Forkortelsen
står for Social Media including Lions
Everywhere. Formålet er at få Lions i
hele verden til at bruge de sociale medier
i arbejdet med at få fortalt vores gode
historier til omverdenen. Gruppen deler
også en klubs eksempel på succes på nettet. Finde SMiLE på www.lionsclubs.
org eller direkte på facebook.

Lions fra Honduras
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HANDICAPLEJR

Se hele brevet på LionsOffice

Lions Handicaplejr i Osted 2019
Af Villy Vibholt, Udvalgsformand, Lions
handicaplejr i Osted.

Handicaplejren er i høj grad en national
aktivitet. Knap halvdelen af de 32
deltagere (handicappede og hjælpere)
kom fra Jylland/Fyn og resten fra
Sjælland. Et udvalg med repræsentanter
fra arrangørklubberne har haft ansvar for
planlægningen af lejren og har deltaget
i lejrens program. Den daglige ledelse
af lejren har været lagt i hænderne på
en trojka med de rigtige kompetencer i
forhold til målgruppen.
Vi blev endnu engang bekræftet i,
hvor vigtig en aktivitet handicaplejren
er for deltagerne og for Lions. Se
beretning her på siden fra Mikkel,
førstegangsdeltager i lejren. Et
højdepunkt på den afsluttende festaften
for deltagere og gæster fra Lions var
en video med inspiration fra Løvernes
Konge, en video som handicappede
og hjælpere havde lagt stor energi og
kreativitet i at producere.

Lions klubber i Roskilde Zonen
(Lejre og Absalon Roskilde) stod bag
dette års traditionsrige lejr for unge
fysisk handicappede på Osted Fri- og
Efterskole 25. juli-3. august. Skolen
er en meget ideel ramme for lejren,
da den er indrettet til at have en antal
handicappede elever.
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Fra handicapudvalget skal lyde en stor
tak for støtte fra klubber i hele landet.
Tak til klubber, der har sendt og
sponsoreret deltagere i lejren. Tak også
for økonomiske bidrag fra rigtig mange
andre klubber. Når vi løfter i flok, kan vi
udrette noget i Lions.
Denne aktivitet har været gennemført 39
gange. Næste år er således en milepæl. I
tillid til fortsat opbakning fra klubberne
er vi så småt i gang med at planlægge
jubilæumslejren 2020.

KLUBSTOF

Rent overskud: Solskin,
smukke veteranbiler og løvefrokost
Lions Club Stevns holder 26.
Veteranbilløb med flot overskud
Lions Stevns har afholdt sit traditionsrige Veteranbilløb, det 26. i rækken, i
strålende solskin lørdag d. 27. juli. Ikke
mindre end 62 køretøjer mødte frem til
almindelig beundring på torvet i Store
Heddinge.

Løbet bliver arrangeret i samarbejde
med Dansk Veteranbilklubs lokale repræsentant Hans Peter Nielsen. Deltagerne, mange ”gengangere” og flere nye,
ytrer stor tilfredshed med arrangementet
og vil gerne deltage næste år.

Løbet giver en masse PR for Lions, tilligemed et overskud på ca. 30.000 kr. til
Aktivitetskassen.

Veteran krydser mållinjen

Præcis kl. 10 gik starten, hvor veteranerne, en efter en, efter en kort præsentation blev sendt af sted på en rute rundt
på Stevns. Veteranbilerne forsynes med
en sponseret reklameplade for lokale
firmaer. Tre forskellige steder var der
indlagt poster med opgaver, som kørerne
skulle løse, dels praktiske og dels teoretiske. Et pointsystem kunne resultere i
præmier.
Efter endt tur sluttede ruten ved
St.Heddinge Skole, hvor en frokost,
tilberedt i skolekøkkenet af løver og
løvinder, ventede ved opdækkede borde
i skolens hal. Ved afslutningen her var
point talt sammen, og man kårede så
deltagerne med flest point og med præmieuddeling til 1. 2. og 3.præmier.

Veteranbilen er IKKE til salg
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LCIF

CHANGE
THE
WORLD
ET SAMFUND AD GANGEN

Oversat af Ole Klejs
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LCIF

SAMMEN KAN VI
At ændre verden. Det var derfor du blev lion.
Det er også grunden til at Lions Clubs International Foundation
(LCIF) – vores fond – styrker din indsats gennem sin mest ambitiøse
indsamlingskampagne nogen sinde

Her ved starten af det andet århundrede af vores hjælpearbejde kan vi se en verden i nød og
opmærksomme lions, som er klar til at ændre den. Men virkeligheden er denne: Trøst og
medlidenhed alene kan ikke afhjælpe lidelserne fra sygdomme, katastrofer og anden elendighed. Det kræver penge. Det kræver Campaign 100 - et stærkt Lions program.
Det kræver at hver eneste lion over hele verden både handler og donerer. Sammen vil vi
indsamle 300 millioner US$ (2 milliarder DKR) for at:

FORØGE

BEKÆMPE

UDVIDE

vores arbejde for
syn, ungdom,
katastrofehjælp og
humanitære indsatser

den globale epidemi
af diabetes

vores kerneindsatser
med børnecancer,
sult og miljø

VELKOMMEN TIL CAMPAIGN 100
TOGETHER, WE’LL CHANGE THE WORLD
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DIN VERDEN I NØD

LCIF

253 millioner mennesker er
blinde eller synshandicappede.

2/3 af alle børn fortæller
de er udsat for mobning.

Vores planet oplever en årlig
stigning på 15% i naturkatastrofer.

LCIF vil med SightFirst-midler
bekæmpe unødvendig blindhed
og nedsat synsevne, og forbedre
livskvaliteten for dem, der er ramt.
LCIF vil skaffe adgang til uddannelse,
sundheds- og sociale programmer,
og sørge for programmer for unges
livskvalitet, herunder Lions Quest.
LCIF vil engagere sig dybt i hjælp
efter katastrofer og være forberedt
uanset hvornår og hvor katastrofen
rammer.

Hver dag dør 245 mennesker
af mæslinger.

LCIF vil støtte programmer rettet
mod behov hos truede og svage
befolkninger, som er særligt hårdt
ramt af sociale og økonomiske
faktorer.

425 millioner mennesker lever med
diabetes. Dette tal kan stige til
op mod 630 millioner i 2045.

LCIF vil bekæmpe den globale
diabetes-epidemi med omfattende
sundhedsprogrammer med mange
virkemidler.

Hvert andet minut får
et barn diagnosen kræft.

Mere end 820 millioner mennesker
går hver aften sultne i seng.

Efter 2025 vil 50% af verdens
befolkning bo i områder truet
af oversvømmelse.

LCIF vil styrke medicinske og sociale
faciliteter for at forøge forventet
levetid for børn med kræft.

LCIF vil forøge nødvendige
ressourcer og infrastruktur til at
imødegå fødevaremangel globalt.

LCIF vil beskytte miljøets sundhed
globalt og skabe positive miljømæssige
og humanitære resultater.

Én lion kan udrette meget – Sammen kan vi ændre verden
Naturkatastrofer rammer hvor som helst og når som helst. Når de rammer, får ofre for brande, oversvømmelser
og andre ødelæggelser ofte hjælp takket være midler fra LCIF, som hjælper med genopbygning og lindring
til et menneske, en familie, et samfund ad gangen. Da Mexico blev ramt af det værste jordskælv i 100 år
og få dage senere blev ramt af endnu et voldsomt skælv, gik lions i gang og søgte hjælp fra vores fond.
LCIF reagerede straks med en bevilling på 100.000 US$, som lions anvendte til at uddele livreddende
hjælpepakker med fødevarer, vand, tøj, tæpper og husholdningsudstyr.
Mange siger, at behovene i verden er for store. Lions træder til og hjælper. Sammen med vores LCIF giver vi håb og
forbedrer liv. Campaign 100 vil gøre det muligt for os at hjælpe hundreder af millioner mennesker, både nær og fjernt.

SAMMEN KAN VI - SAMMEN VIL VI
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NYE MEDLEMMER

Nye Medlemmer
A

C

Allan Kiemer, Sakskøbing
Andreas Korsgaard, Dragør
Anne Berthelsen, Hellerup
Conny Christoffersen, Glumsø, Suså
Lene Manniche, Glumsø, Suså
Marianne Larsen, Glumsø, Suså
Rene Sørensen, Præstø, Præstø-Fladså
Ruth Margrethe Pedersen, Virum
Tine Grynfeld, Nysted
Tonnie Jakobsen, Nysted
Tove Karlshøj Petersson, Glumsø, Suså

Annemette Jepsen, Tylstrup, Hammer Bakker, Hammerpigerne
Camilla Oht, Viby J, Leo Club Aarhus
Carolina de Valk, Børkop, Vejle Thyra
Hans Ferrold, Skanderborg Slot
Karin Fink, Vejle Thyra
Lene Bækgaard Povlsen,Tylstrup,
Hammer Bakker, Hammerpigerne
Martin Vinding, Lystrup
Peter Haakon Boa, Skanderborg Slot
Suanne Bøgh, Tylstrup, Hammer Bakker, Hammerpigerne
Søren Endrup Hansen, Sønderborg, Broager-Gråsten
Søren Wigmar Pedersen, Mårslet, Beder-Malling
Torben Høi Davidsen, Kolding

B
Anne Grete, Lykkegård, Holstebro Karoline
Arne Doktor, Ans By, Kjellerup
Benedikte Hjortshøj, Hjørring Sct. Catharina
Birgit Kwasniak, Larsen, Hjørring Sct. Catharina
Bjørn Tjell, Vadum
Charlotte Hansen, Hjørring Sct. Catharina
Claus Lindvald Bentzen, Hornslet, Rosenholm
Ella Riisbank, Nykøbing M, Salling/Mors Pinen & Plagen
Janne Bach Nielsen, Hjørring Sct. Catharina
Jesper Røhl Andersen, Sydthy
John Christensen, Hobro
Jørgen Eriksen, Hirtshals
Jørgen Mouritsen, Karlby, Hobro
Kasper Svendsen, Nibe
Michael Larsen, Sydthy
Niels Thomsen, Løkken
Ole Math, Hobro
Pia Nyhuus, Grenaa Olivia
Pia Ohms Mortensen, Hinnerup Dagmars Kilde
Susanne Hald, Hjørring Sct. Catharina
Søren Pagter, Tjele
Søren Roesdahl, Hals
Tina Kvist, Andreasen, Holstebro Karoline

Desværre sneg der sig en fejl ind i sidste LION. Derfor er B forholdsvis stor i denne udgave

Går 100 procent
ind for Lions
Af Hugo Strunge Frank, Lions Hinnerup

Lions Hinnerup har et
medlem, der møder hver
gang. Klubben Lions Hinnerup har normalt en høj
mødeprocent, og vi har da
også historisk haft medlemmer, der ikke bare har
fået årsnåle for 100% fremmøde, men også 5 og 10 års
nåle for 100% fremmøde.
Men det er vist sjældent med en 25 års nål for 100%
fremmøde. Sådan en fik præsident Ib Hertzum i
august. Ib blev optaget 30.9.1993, og han har siden
deltaget i alle klubmøder.
Ib er i øvrigt ITC i distriktet dette Lions år.
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De mest fantastiske Lions historier

– digitalt
Overalt og når som helst.
Og det er ikke spor vanskeligt.
LION Magazine er nu klar til at kunne anvendes
på alle digitale medier. Et digitalt magasin giver dig
flere muligheder for at læse og opleve virkningen af
dit Lions medlemskab.
LION Bladet udkommer som trykt magasin 4 gange
om året og som digital udgave 4 gange om året.

Hent app til læsning af
LION Magazine Danmark
Læs alle historierne straks
• Fantastisk interaktive multimedia – nem at bruge
• Både på Apple- og Android-enheder

Sådan gør du

Download LION Magazine Danmark og du er klar til at læse bladet.
Du ser først den digitale udgave, men trykker du på menulinjerne
(de tre streger øv. til venstre)
og derefter på sidevisningen (bogen)
får du hele bladet, helt som det trykte blad.
Fås i AppStore og Google Play.

Sidste frist for stof til LION nr.3:
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