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Jeg vil ønske alle Lions og deres 
familie en rigtig god sommer. 

Tak for det gode samarbejde. 

Vi ses til Årsmødet i Herning! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledsagerne havde en fin tur i Ros-
kilde og omegn, og efter de meldin-
ger vi fik fra ledsagerne, var det en 
alle tiders tur. 

Så endnu engang tak til medlem-
merne af LC Ramsø for et flot ar-
rangement. 

Lionsåret er igen ved at gå på 
hæld: 

Det har været et meget spændende 
år for Marie-Louise og mig. Vi har 
haft utrolig mange gode oplevelser 
i forskellige lions sammenhæng, 
både lokalt, nationalt og internatio-
nalt. 

Jeg har deltaget i mange klubmø-
der, og det har uden undtagelse 
været nogle gode og lærerige afte-
ner. Der har altid været en god og 
åben debat, et godt kammeratskab 
og en hyggelig stemning. Disse ting 
er med til at underbygge det som 
var mit motto fra årets start  

Trivsel har været i højsædet, det 
har ikke på nuværende tidspunkt 
givet en tilvækst i medlemstallet, 
men jeg tror alle klubber har fået 
øjnene op for, at der de næste par 
år skal ske noget på medlemsfron-
ten. 

Jeg vil gerne her endnu engang 
takke alle zoneformænd, kabinet-
tets chairpersons og de som har 
ydet en indsats i forskellige udvalg 
for deres indsats gennem året. 

En særlig tak til VDG Niels Erik 
Kjær. Jeg håber at du og Mona får 
mindst lige så mange positive ople-
velser som vi har fået. 

Distriktsmødet hos  
LC Ramsø er nu veloverstået, og 
det har igen i år været et godt di-
striktsmøde. 

Det er dejligt at så mange møder 
op om vores distriktsmøde, og der-
med vil være med til at sætte deres 
præg på fremtiden i vores distrikt. 
Men alligevel kan det undre én at 
13 klubber undlader at stille op. 
Jeg talte med flere af klubberne, 
nogle havde aktiviteter denne dag, 
mens andre simpelthen bare ikke 
kunne finde medlemmer der havde 
tid. Distriktsmødet ligger fast hvert 
år, datoen er bestemt, så det må 
være muligt at alle klubber kunne 
være repræsenteret. Måske er for-
men ikke mere den rigtige, nogle 
klubbers referater viser dette efter-
følgende. Så jeg vil bede alle klub-
ber om at komme med eventuelle 
ønsker / forslag til ændringer, såle-
des at vi måske kan få en anden 
udformning af de kommende di-
striktsmøder. 

Borgmester Poul Lindor Madsen 
bød velkommen til Roskilde, og 
man kunne fornemme at her var en 
mand der virkelig kendte til Lions. 

Museumsinspektør Louise Henrik-
sen fra Vikingemuseet fortalte le-
vende om turen med Havhingsten 
til Dublin i 2007. 

Trivsel kommer ikke af sig selv 
Af  DG Torben Lynggaard 

juni 2009 

Årgang 09, 
Nummer 12 

”Mirakler gennem 
Lionsarbejde” 

 
Internationale  

President Albert 
Brandell’s Motto 

 
DG’s Nyhedsbrev 
Klubår    2008/2009 nr.12 

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

Side 2 -  ”Gadekamp” - Bestil materiale 
Side 3 - Eventkalender—hvad sker der i 106A 

 
Side 4 - kabinet og Guvernør kalender - Hvor er de? 

Side 5 -  MJF i Nakskov - Nyt fra 106A 
Side 6 - Masanga  

Side 7 - ”Gadekamp” 

40 ud af 53 klubber var der til-
meldt.  100 lions til selve mø-
det, heraf 67 med delegat. 

På gensyn   
næste gang... 

LIONS DANMARK - DISTRIKT 106A 
Juni  2009  

De der mødte frem fik en god 
dag.  

”Trivsel kommer ikke af sig 
selv” 
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Månedens GRUK af Piet Hein 

    

 

 

 

RIGE OG FATTIGE 
Problem med løsning. 

Rige folk er nærige 

og fattige er flotte. 

Det kunne synes svært at gi 

en god forklaring på det. 

 
Men grunden er vel bare den 

som ligger i at sige, 

at flotte folk er fattige 

og nærige er rige. 

Piet Hein (16. december 
1905 - 17. april 1996)  
Dansk digter, forfatter, opfin-
der, matematiker og ver-
densborger. 

Hein brugte  
pseudonymerne; 
Kumbel, Kumbel Kumbell og 
Notorius Jubelco. 

Kumbels Gruk er verdensbe-
rømte. 

 

DEN  IDEALE  SOMMER 

     eller 

det meteoro-psykologiske øjeblik. 

 
Hvad enten en sommer 

er tør eller våd 

eller vejret slår om 

mellem solskin og gråd, 

så hører man bønderne vrisse,- 

jeg vil bo hele somren 

i selvsamme egn 

for at fange det nu 

mellem to dråber regn, 

hvor bønder er helt tilfredse. 

 
 
 

”GADEKAMP” - Bestil materiale! 
 

Husk du kan stadig skabe synlighed ved hjælpe af de 
gule trafikveste samt plakater/brochure under sloga-
net ” Lions kalder til gadekamp”. 

Vestene er til jeres orientering, også godkendt som 
trafikveste og kan ligge i bilerne som sikkerhedsud-
styr. 

Al materiale kan rekvireres på Lions kontoret. 
 
 

Ramsø sangerne 
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Det sker i 106A 
 

Side 3 Årgang 09, Nummer 12 

EVENTKALENDER 106 A 
 

5. juni 2009 Navy Day på Dragør Fortet 

Arrangør: LC Dragør & Dragør Fortet 
www.dragoer.lions.dk  

 

8. juni 2009 Cirkus Baldoni 

Arrangør: LC Slagelse 
www.slagelse.lions.dk  

 

13. Juni 2009 Loppemarked i Vallø 

Arrangør: LC Vallø 
www.valloe.lions.dk 

 

25 – 27. juni 2009 Lions Tombola, Festuge i Slagelse 

Arrangør: LC Slagelse 
www.slagelse.lions.dk  

 

27. juni 2009 Loppemarked på Østerfælled Torv, København 

Arrangør: LC København Østerbro  
www.oesterbro.lions.dk  

 

7. August 2009 Et ordentlig PLASK i SUSÅEN 

Arrangør: LC Næstved 
www.naestved.lions.dk  

 

14 – 16. august 2009 Vestegnes Kræmmermarked i ISHØJ 

Arrangør: LC Torslunde-Ishøj & LC Taastrup 
www.torslunde-ishoej.lions & www.taastrup.lions.dk  

 

29. august 2009 Loppemarked på Østerfælled Torv, København 

Arrangør: LC København Østerbro  
www.oesterbro.lions.dk 

 
 

Øvrige regioner og zoner se klubbernes hjemmesider  
eller kontakt respektiv 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. 

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 
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1. Kabinetsmøde   22. august 2009 

2. Kabinetsmøde  24. oktober 2009 

3. Kabinetsmøde 05. december 2009 

4. Kabinetsmøde   20. marts 2010 

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage  
efter møderne 1, 2, 4 

 

3. GR møde afholdes 09. januar 2010 

 
Andre officielle datoer: 

 

Årsmøde 12 – 14. juni 2009 i Herning 

Convention  06 – 10. juli Minneapolis. USA 

Distriktsmøde 24. april 2010 i Dragør 

Årsmøde 2010  11 – 13. juni i København 

 
 

Hvor er DG og VDG i juni 2009 
 

DG: 

02. Juni  – Egen klub 

08. Juni  – Formøde embedsmænd i Brøndby 

12 - 14. Juni  – Årsmøde i Herning 

 

DG elect (VDG): 

08. Juni  – Formøde embedsmænd i Brøndby 

12 - 14. Juni  – Årsmøde i Herning 

17. Juni – Præsidentmøde R.1 – Zone 1-2 

30/6 – 19. Juli – Dge-skole og Convention i 

                          Minneapolis, USA 

 

PRC 

08. Juni  – Formøde embedsmænd i Brøndby 

12 - 14. Juni  – Årsmøde i Herning 

17. Juni – Præsidentmøde R.1 – Zone 1-2 

 

ØVRIGE KABINETSMEDLEMMER 

08. Juni  – Formøde embedsmænd i Brøndby 
 

Service holdet på arbejde! 

Side 4  

Deadline 

15. Juni 2009 for artikler og materiale til  
THE LION nr. 6 

Materiale til A-NYT nr. 1 – 15. juni 2009 

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER 
2009 / 10 

Kontakt: 
DK - Aage Stenholt,  
Vestervej 18, 2. tv,  

4100 Ringsted 

Telefon: 57 61 35 22   
  

 aage.stenholt@mail.tele.dk 

Lej en Mobil Dankort-terminal. 

Danske Lions Klubbers Grønlandsfond 

 

Fonden deltog ved et arrangement på  
Rigshospitalet onsdag d. 20. maj 2009 
 ”Grønlandsk Dag på Rigshospitalet”  med 
en donation til fordel for børn og unge. 

Læs mere om dette i A-Nyt nr. 1 juli 2009. 

Læs referat fra Distriktsmødet  
på LionsOffice! 
Menuen MD106A - 106A - referater 106A 
 
Her skal blot nævnes at DG uddelte Awards til 
Lions embedsmænd der sluttede deres job samt 
udpegede Årets Lion: Jens Olav Holm Christensen, 
LC Næstved Herlufsholm 

Årets Club: LC København Valby 
Der var 45 klubber der fik de afsluttende Awards 
på ”Lions Kamp mod Blindhed” 
 

PRC Jens Chr. Johansen 
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Nyt fra Lions i 106A 

Referater fra jeres  
klubmøde, skal  

sendes til  
referat.a@lions.dk  

NB! Husk Klub-
navn i Emnefeltet 

Lions - Vi hjælper 

MJF  Kjeld Jørgensen, LC NAKSKOV 

 

Jeg ved godt Kjeld Jørgensen at du ikke er til de store udmærkelser, men 
resten af bestyrelsen og LC Nakskov har indstillet dig til en udmærkelse, 
og det har vi fordi: 

 
Du er som du er. 

Du er et godt Menneske. 

Du er altid der, når vi beder dig om at være der. 

Du er altid hjælpsom. 

Du har om lidt været i Lions i 40 år. 

Du har været Præsident I LC Nakskov 2 gange. 78-79 og 94-95. 

Du har været med til at planlægge og gennemføre Kellenhusen aktiviteten 
fra begyndelsen i 1970 til omkring 1990. 

Du har deltaget i planlægning og gennemførelse af 4 internationale ung-
domslejre afholdt i LC Nakskov regi 

Du har været klubmester siden 1998 og er det stadig. 

Du er stadig medlem af div. udvalg i vores Club. 

Hr. Kjeld Jørgensen du er om nogen en Mr. Lions. 

 
Jeg tror ikke at der er nogen der kommer forgæves til dig, hvis der er ting 
man skal have at vide om Lions eller hvis man skal have hjælp i Lions, jeg 
ved at det også gælder uden for Lions. 

 

Kjeld du er blevet medlem af MELVIN JONES FELLOWSHIP.  
 
Du er den første der får denne udmærkelse i LC Nakskov og rigtig hjertelig 
tillykke. 

 

Jens Erik Kistrup 
Præsident 

Navne (MJF) og Nekrologer  
må fylde max 1000 – 1200 

anslag  



 

 DG NYT 106A 2008 2009 

Sidste nyt fra MASANGA DISTRIKTSAKTIVITET 

Af: Masanga koordinator Povl Schøn, PDG 

 
Den Spanske NGO ( Nursing Foundation) har trukket sig ud af samarbejdet. 
Fra den Spanske organisation SAMU (redningskorps) håber vi på opbakning angående vand og sanitetsinstal-
lation og endvidere har de lovet os en ambulance til sommer. 

Hospitalet er nu registreret hos Sierra Leones Skattevæsen, det betyder at vi nemmere kan få ting ind i lan-
det, som skal benyttes til understøttende virksomhed på hospitalet ( eks. import af cykler, hønsefoder, værk-
tøj m.v. ) 

Hedegård Food, fra Hadsund, som har doneret hønseprojektet slår et slag for Masanga med reklamer på deres 
æggebakker bl.a. i Netto, i april og maj måned, så støt ved at købe æg fra Hedegård. I den forbindelse kan 
man via SMS ( adressen står på æggebakken ) sende 100 kr. til Masanga pr. 18. april er der kommet 6.600 
kroner ind. 

Der arbejdes med et skoleprojekt på hospitalets område, bl.a med at man kan sponsere et barns skoleophold i 
samarbejde ,med Dansk Børnefond som også er i området samt med IBIS som har erfaringer med skolepro-
grammer i Sierra Leone. 

30/3 landede en container med 200 cykler til hospitalet, en cykel sælges for ca. 350 kroner, men de skal jo 
også repareres på hospitalets cykelværksted, så der er penge i dette projekt og de går til hospitalets drift. 

10/4 ankom endnu en container fyldt med hospitalssenge. 

 
Næste container afsendes i uge 24, der bl.a. skal indeholde en traktor ( fra LC Dragsholm) landbrugsredska-
ber, sponseret hønsefoder, gynækologisk udstyr, 5.000 briller indsamlet af Lions og meget mere. 

Der er søgt om ca. 4.5 mill. Kroner fra LCIF til en fuld bæredygtig øjenklinik. Når disse penge er bevilget vil en 
styregruppe bestående af Peter Bo Jørgensen (Formand), Susanne Hass ( medicinalekspert) og undertegnede 
Povl Schøn (Lion) stå for, at klinikken vil blive etableret i Lions regi. 

 
Masangas Venner deltager på LIONSMESSEN i Roskilde og på Vestegnens Kræmmermarked i august, i øvrigt 
står Peter Bo Jørgensen altid til rådighed for et interessant foredrag, kontakt Peter via www.masanga.dk   

 
I dag koster det ca. 12.000 US.dollar pr. måned at drive hospitalet med ca.95 ansatte så ”riget fattes penge” 
tænk på Masangas venner når i kikker på aktivitet kassen store overskud, pengene kan sendes til DK Aage 
Stenholdt, mærket ”MASANGA”. 

 
Der er nu 4 klubber i distriktet der kollektivt har indmeldt sig i Masangas Venner, et medlemskab koster kun 
100,- kroner pr. år pr. medlem, disse penge går til administration. 
hvis man er interesseret i at blive medlem, så kontakt mig på povl.schoen@lions.dk . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrikts aktiviteten 
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GADEKÆMPERER gør LIONS SYNLIGE 

Af PRC Jens Chr. Johansen 

 
Lions gadekamps aktivitets uge forløb godt over hele landet, ca. halvdelen af alle klubber havde anskaffet 
sig den gulevest. I 106A har over halvdelen af klubberne købt veste og gjort brug af den i deres lokalakti-
viteter for synliggørelse og markedsføring sammen med den nye brochure over for befolkningen og de 
klubber som ikke havde vest var også på banen med aktiviteter og synliggørelse. 

Det har givet mange pæne omtaler i den lokale presse og som det vigtigste, vi er blevet synlige i gadebille-
det. 

Der er lavet en collage over nogen af de aktiviteter som klubberne afholdt i uge 18 og her skal nævnes de 
forskellige tiltag: Informationsaktivitet, bagagerumssalg / loppemarked, pandekageboder, tombolaer, lotte-
risalg, cykel & motionsløb, brille og høreapparatindsamling, bustur, skattejagt, bilmesse og mange flere 
forskellige tiltag. 

Ud fra de indberetninger vi indtil nu har fået, må vi konstatere, at ”Gadekampen” er blevet positivt modta-
get og ved at fortsætte i dette spor, vil vi forhåbentlig få flere hjælpende hænder omkring vort humanitære 
arbejde i klubberne samt flere donationer fra befolkningen når de forstår budskabet 

 

Held og lykke med sommerens aktiviteter og vi i PR gruppen venter spændt på at høre nyt fra jer. 

LIONS DANMARK - DISTRIKT 
106A 

Trivsel kommer ikke af sig selv 

BESØG VORES WEBSTED! 

LIONSOFFICE 
LIONSFORUM 

DIT STED – DIN MENING 

Distriktsguvernør DG 
Torben Lynggaard 
Østre Parkvej 2 M 
4100 Ringsted 
Tlf.: 57 61 48 40 
Mobil.: 22 47 91 50 
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 


