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Region 1 – Zone 1: 

ZF Claus Højmann,  
                       LC Kastrup-Tårnby 
VZF – Vakant 

Region 1 - Zone 4: 

ZF Søren Klingemann, LC Karlslunde 
VZF Torben Weiss, LC Tune 

Region 2 – Zone 1: 

ZF Hans H. Petersen, LC Vallø 
VZF – Vakant 

Region 2 - Zone 2: 

ZF Mogens Jensen, LC Slagelse 
VZF John Jagd,  
          LC Ringsted Knud Lavard 

Region 2 - Zone 3: 

ZF Per Nielsen, LC Vordingborg 
VZF Søren Peder Ambjørn, LC Stevns 

Region 2 - Zone 4: 

ZF Niels Ferdinand, LC Nykøbing  
VZF Svend-Helge Hansen, LC Nysted 

 

så vi igen kan krybe over 1.000 med-

lemmer. Der er nedsat en gruppe, som 

skal prøve at hjælpe klubberne med at 

få flere medlemmer. Det bliver ikke let, 

men vi vil sammen med Zoneformæn-

dene prøve at få det op at stå. 

Der skal lyde et stort tak til Torben for 

den store indsats han har ydet for di-

striktet. Han kan dog ikke helt slappe 

af endnu, da han fortsætter i kabinettet 

som Uddannelseschairperson. Ligeledes 

vil jeg gerne takke det ”gamle” kabinet 

for den støtte og hjælp jeg har fået i 

det forgangne år, og jeg ser frem til at 

arbejde med det nye kabinet 

Til slut vil jeg ønske alle en god som-
mer og min hustru, Mona, og jeg glæ-
der os til mange gode oplevelser i det 
nye år. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netop hjemkommet fra et rigtigt godt 

og veltilrettelagt årsmøde i Herning 

skal jeg nu til at skrive det første  

indlæg til vort blad 106 A-Nyt. 

Jeg tager den 1. juli til USA, Minneapo-

lis, for sammen med de øvrige DG-e at 

gennemgå DG-skolen og det bliver 

utrolig spændende og lærerigt. Jeg har 

tidligere været på et internationalt 

Lionskursus i Lyon I Frankrig, og det 

var meget lærerigt at høre, hvad andre 

Lions i andre lande har af problemer. 

Der var det ”kun” fra Europa, men nu 

bliver det hele verden, som kommer – 

så det bliver rigtigt spændende at få 

indtryk fra hele verden, og forhåbentlig 

finder jeg nogle ”guldkorn”, som jeg 

kan bruge i min videre færd. 

Jeg har valgt et slogan som er  

Lions – med hjertet  i mit DG år 2009 

– 2010. Jeg synes, at Lions og hjertet 

hører ubrydeligt sammen. 

Det, som jeg vil tage meget fat på, er 

medlemssituationen.  

I det sidste Lionsår har vi i distriktet 

mistet ca. 60 medlemmer, og det kan 

vi jo ikke blive ved med at klare.  

Mit mål er, at vi i hver klub skal have 

en nettotilgang på 1 medlem – og vi 

skulle gerne have 1 ny klub i distriktet, 

Lions - med Hjertet 
Af  DG Niels Erik Kjær 
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”Bevægelse fremmer 

vækst”  

Internationale  

President Eberhard J. 

Wirfs’ Motto 

 

DG’s Nyhedsbrev 

Klubår    2009 / 2010 nr.1 

I dette nummer: Side 1 - DG`s leder. 

Side 2 -  Eventkalender 

 Side 3 - Kabinets og Guvernør kalender og Service holdet på arbejde 

Side 4 - Side 5 - Det sker i 106A 

Side 6 -  Nekrolog og MJF 

Jeg tager den 1. juli til USA, 

Minneapolis, for sammen 

med de øvrige DG-e at gen-

       Lions – med hjertet   

På gensyn   

næste gang... 

Lions Danmark -  Distr ikt  106A 

ju l i  2009 

ZONE & VICEZONE FORMÆND 
                    i 106 A  

I det sidste Lionsår har vi i 

distriktet mistet ca. 60  

medlemmer 
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Side 2  

Det sker i 106A 
 

Send ind til DGNyt 

med en kort 

beskrivelse 

Skal din klub 

have en Event 

eller aktivitet, 

som andre 

kunne have 

glæde af eller 

som er åben for 

publikum uden 

for lokal 

området 

EVENTKALENDER 106 A 
 

25 – 27. juni  Lions Tombola, Festuge i Slagelse 

Arrangør: LC Slagelse 

www.slagelse.lions.dk  

 

27. juni - Loppemarked på Østerfælled Torv, København 

Arrangør: LC København Østerbro  

www.oesterbro.lions.dk  

 
29. juli kl 13.00 - Frokost i Hansens Familie have  

Pile Allé på Frederiksberg 

Arrangør: LC København 
www.koebenhavn.lions.dk  

 

3. august - Tour de Motionsløb, Jægersborg Alle, Ordrup 

Arrangør: LC Hellerup & LC København Østerbro 

www.oesterbro.lions.dk  
 

12. august Kl 13.00 - Frokost i Hansens Familie have  
Pile Allé på Frederiksberg 

Arrangør: LC København 
www.koebenhavn.lions.dk  

 
7. august - Et ordentlig PLASK i SUSÅEN 

Arrangør: LC Næstved 

www.naestved.lions.dk  

14 – 16. august - Vestegnes Kræmmermarked i ISHØJ 

Arrangør: LC Torslunde-Ishøj & LC Taastrup 

www.torslunde-ishoej.lions & www.taastrup.lions.dk  

29. august - Loppemarked på Østerfælled Torv, København 

Arrangør: LC København Østerbro  

www.oesterbro.lions.dk 

Øvrige regioner og zoner se klubbernes hjemmesider  
eller kontakt respektive ZF. 

 
Optagelse i Eventkalender sker ved orientering om arrangement, dato 

og sted samt arrangør og klubbens hjemmesider er opdateret  
og fortæller om arrangementet. 

Der tages forbehold for ændringer. 
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Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage efter  
møderne 1, 2, 4 

3. GR møde afholdes 09. januar 2010 
 

Andre officielle datoer: 

Convention  06 – 10. juli Minneapolis. USA 
 

Europa Forum 17.—20. september 2009 
Tammerfors, Finland 

 
NSR 15.—17. januar 2010 Aalborg 

 
Distriktsmøde 24. april 2010  Dragør 

 
Årsmøde 11 – 13. juni 2010  København 

 

God Sommer 

—————————————————————————— 

 
Hvor er DG og VDG i Juli 2009 

DG: 

30/6 – 19. Juli – Dge-skole og Convention i 
                         Minneapolis, USA 
25. Juli  – Korsør, Officiel åbning af YEC - lejren 

VDG 
 
Sommerferie 

2. VDG 
 
Sommerferie 

YEC 
 
25. Juli  – Korsør, Officiel åbning af YEC - lejren 
25. juli – 7. august – Deltager i YE-sommertogtet 

PRC 
 
25. Juli  – Korsør, Officiel åbning af YEC - lejren 

ØVRIGE KABINETSMEDLEMMER 
 
Sommerferie 

Service holdet på arbejde! 

Side 3  

Deadline 

Materiale til A-NYT nr. 2  
– 15. juli 2009 

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS 
KALENDER 

2009 / 10 

 

1. Kabinetsmøde   22. august 2009 

2. Kabinetsmøde  24. oktober 2009 

3. Kabinetsmøde 05. december 2009 

4. Kabinetsmøde   13. marts 2010 

ØKONOMIENS  
FØRSTE BUD 

 
Husråd 

 
Hvis dine penge 

skal bære frugt,- 

skynd dig og brug dem, 
før de er brugt. 
 
 
      Månedens GRUK af Piet Hein 
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Lions Club Maribo’s Initiativpris gik i år til Ruth Kromann 
Hansen fra Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling. Pris-
modtageren blev præsenteret i forbindelse med Maribo 
Handelsstandsforenings arrangement på Torvet, hvor 
den flittige dame blev mødt med klapsalver. Ud over 
hæderen modtog hun en check på 10.000 kroner, som 
hun kan anvende til én af de aktiviteter, hun beskæfti-
ger sig med – og der er næppe tvivl om, at det bliver 
Kræftens Bekæmpelse, der får glæde af pengene. 

Brandchef Finn Antonisen, der overrakte prisen på Lions 
Club Maribo’s vegne, fremhævede hendes enorme ind-
sats for Kræftens Bekæmpelse. Gennem mange år har 
lokalafdelingen – ud over at deltage i landsindsamlin-
gerne – haft et væld af arrangementer for at skaffe pen-
ge til Kræftens Bekæmpelses arbejde. Senest gav lokal-
afdelingen solsejl og solhatte til børn og medarbejdere i 
den tidligere Maribo Kommunes område. 

 

Ruth Kromann Hansen er her omgivet af med-

lemmer fra Lions Club Maribo. Fra venstre Finn 

Antonisen, Ib Frederiksen og H. T. Nielsen.  

Ruth Kromann fik årets Lions-initiativpris 
Af PCC Peter Brøndahl, LC Maribo 

De Københavnske Lions klubber havde d. 13. 
maj 2009, indbudt byens ældre og handicap-
pede medborger til den årlige forårskoncert i 
Københavns Rådhushal og her kom der ca. 
8oo tilhører. 

I år bød vores Kulturborgmester Pia Allerslev 
velkommen og gav samtidige Lions en meget 
flot omtale omkring vores humanitære arran-
gementer og slog fast, at hver en krone givet 
til Lions var = 0 % i administration. 

Efter denne flotte velkomst, tog Tonny Landy 
over med at præsenterer dages alsidige buket 
af kunstnere som Maria Høyer m/ Stevns Kir-
kes Pigekor, Jack Minchs Jazzband, Tove Hyl-
degaard & Tonny Landy m/ Pianist Carold Con-
rad, Syngepigerne Tove & Vibe der blev ak-
kompagneret af pianisten Arne Ravn og til slut 
Sankt Annæ Pigekors Kammerkor m/dirigent 
Claus Vestergaard Jensen, de gav alle vores 
medborgere en god eftermiddag. 

Billetterne blev udleveret af de lokaleblade 
gratis og vi opnåede en flot pressedækning,  
så vi glæder os allerede til den næste koncert. 
 

RÅDHUSKONCERT for 34 gang. 

Af PRC Jens Chr. Johansen 

 

Det var et godt Årsmøde og med et flot fremmøde.  

Læs alt om mødet i det kommende nr. af The Lion.  

Her skal blot nævnes, at valget af kandidat som ny 

International Director for Skandinavien blev PCC Per 

K. Christensen, LC Gug for 2010 – 2012.  

Tillykke med kandidaturet. 

Næste årsmøde finder sted d. 11 – 13. juni i KØ-

BENHAVN og som værter er LC København 

ØSTERBRO så sæt X i kalenderen. 

ÅRSMØDET i HERNING 2009 

Ved PRC Jens Chr. Johansen 

Årgang 09, Nummer 1 Side 4 
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Lions Club i Nørre Alslev  
fortsætter gadekampen ved  
Limousinedagen den 24. Maj 2009 

Side 5 Årgang 09, Nummer 1 

Det sker i 106A 

Klubberne i Region 1 -  Zone 1 – 2 og 3 
afholdt det første Præsident møde for 
det nye Lions år, traditionen tro på Dra-
gør Fort og med tiltrædende DGe Niels 
Erik Kjær som gæst. 

Aftens vigtige punkt var klubbernes 
holdning til en sammenlægning af de to 
Zoner 1-2 og 3 samt valget af ZF og 
VZF ved en sammenlægning. 

Sammenlægningen blev vedtaget 
med et stort flertal og vil fra det nye 
klub år blive benævnt som Region 
1 – Zone 1 og bestå af følgende 
klubber: LC Brøndby (bl), LC Dragør 
(bl), LC Frederiksberg (bl) (u/
rekonstruktion), LC Glostrup (bl), 
LC Hvidovre (bl), LC Kastrup-
Tårnby, LC København (bl), LC Kø-
benhavn Centrum (bl), LC Køben-
havn Valby (bl), LC København 
Østerbro (bl), LC Rønne (bl), LC 
Vallensbæk og LC Østbornholm (bl).  

Valget af ZF tilfaldt Claus Højmann, 
LC Kastrup-Tårnby, et stort tillykke 
fra redaktionen. 

Herefter gik man over til den øvrige 
dagsorden og her kom der mange 
gode ting på bordet omkring aktivi-
teter i klubber og zone, som skal 
vendes i klubberne inden det 1st. 
zonemøde i september.  
Det var også rart at se, der var op-
bakning til at hjælpe de klubber 
som havde behov for ekstra hænder 
og alle bakkede op omkring synlig-
gørelsen som gadekæmper og vil 
arbejde på et fælles initiativ til uge 
18 - 2010.  

ZONESAMLÆGNING 

Ved PRC Jens Chr. Johansen 

Sammenlægningen blev 

vedtaget med et stort fler-

tal og vil fra det nye klub år 

blive benævnt som  

Der vil arbejdes på et fælles 

initiativ til uge 18 - 2010 

Distrikts aktiviteten 

Referater fra jeres 

klubmøde, skal 

sendes til 

referat.a@lions.dk  

NB! Husk Klubnavn i 

Emnefeltet 

 

 

 

 

De 2 Lions klubber i Nørre Alslev var i 
søndags aktive for at samle midler til 
deres humanitære arbejde. De deltog i 
Limousinedagen på Kirkehøjen i Tårup 
hvor ca. 700 besøgende var forbi Lions 
aktiviteter som bl.a. omhandlede pan-
dekager og kaffe, limousine-burger 
med øl eller vand samt deres velkend-
te tombolavogn. 

Lions klubberne havde sat flere 
”plakater” op, som fortalte om deres 
arbejde, lokalt, nationalt og internatio-
nalt. F.eks. er Lions Club blevet kåret 
som verdens bedste NGO (Non Gover-
ment Organisation). 

Lions klubberne i Nørre Alslev takker 
for den fantastiske støtte som gæster 
har givet os. Alle er med til at Lions 
kan hjælpe ældre til en uges aflast-
ningsferie i Nordtyskland, at unge 
mennesker kan komme på ungdoms-
lejr for at få en bedre forståelse af an-
dre kulturer og at værdig trængende 
kan få en kurv med godter til jul. 
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NEKROLOG 
 
Børge Flamand  1917 - 2009 

 

Lions Club Ringsted har mistet sit ældste medlem. 

Børge Flamand, som blev født den 5. oktober 1917, afgik ved 
døden den 3. juni 2009 i en alder af næsten 92 år. 

Siden sin optagelse i Lions den 28. februar 1965 har han væ-
ret et aktivt medlem og han deltog ofte i klubmøderne, sin hø-
je alder til trods, og han var glad for at deltage i møderne i 
klubbens seniorudvalg 

Efter endt skolegang på Sorø Akademi afsluttede han sin ud-
dannelse som ingeniør på Københavns Teknikum i 1941 og 
efter en tid i Marinen og aktiv deltagelse i modstandsbevægel-
sen under krigen, overtog han efter sin far ledelsen af Ring-
sted Jernstøberi og Maskinfabrik, på det tidspunkt en af Ring-
steds største arbejdspladser. 

Børge Flamand gik på pension da han var 70 år for at hellige 
sig samværet med familien, blandt andet i sommerhuset i  
Korsør. 

Børge blev udnævnt til Melvin Jones Fellow den 7. juli 2007. 

Æret være Børges minde. 

 
På vegne af Lions Club Ringsted 

Kaj Korsholm 

LIONS DANMARK - DISTRIKT 106A 

Distriktsguvernør DG 

Niels Erik Kjær 

Åparken 92 

2605  Brøndby 

Tlf.: 43 63 29 06 

Mobil.: 31 21 57 66 

dg.a@lions.dk 

 

Presse og information  PRC 

Jens Chr. Johansen 

Mynstervej 11, 1.  

1827 Frederiksberg C 

Tlf.:  33 22 88 22 

Mobil.: 21 47 76 11 

prc.a@lions.dk  

Lions - med Hjertet 

BESØG VORES WEBSTED! 

LIONSOFFICE 

LIONSFORUM 

DIT STED – DIN MENING 

Leif Jørgensen - Melvin Jones Fellow 

Kære Leif, 

Du har al den tid jeg har været I klubben altid været parat til at give en hånd med. 
Til tider kan du finde på at sige ”Det tror jeg ikke jeg/vi kan”, idet Du refererer til Merete også, men kun for 
få timer senere, at ringe og sige ”nu har jeg fået flyttet dette og hint, så jeg/vi kommer” 

Du er også en utrættelig forstander for vort ”skolekøkken”, Kurts aften, og har gang på gang sørget for  
oplægget til den gode mad og stemning. 
Ved hvert Dyrskue har du fået adskillige tidligere LIONS til at stille op også, igen et tegn på dit rigtigt gode 
engagement. 

Du har båret adskillige klubmøder frem som Clubmester,  
fester i massevis er arrangeret og deltagelse i  
bestyrelsesarbejdet har næsten været fast arbejde. 
Sidst har du ved vort lokale lotteri næsten trukket hele  
læsset. 

Bag enhver succesfuld mand står der en kvinde siger man. 
Det er også tilfældet hos dig, og du skal huske at det du får 
nu, også er en cadeau til Merete. 

I er rigtige LIONS med alt hvad det indebærer – Tak for det. 

Jens Tingleff 
Præsident – Lions Club Næstved Herlufsholm 

Navne (MJF) og Nekrologer  

må fylde max 1000 – 1200 

anslag  

Side 6 


