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Selvom Lions er en frivillig organi-
sation, og alt skal foregå i ens fri-
tid, må vi ikke glemme at de men-
nesker der sidder i den anden ende 
som arrangører også er frivillige og 
arbejdet foregår i fritiden. De plan-
lægger deres tid og laver tidspla-
ner, men som sagt de kan hurtig 
blive ændret og en masse tid er 
spildt.  Dette er ikke ment som et 
”surt opstød”, men en opfordring til 
at vi fremover hjælper hinanden 
med at overholde tidsfrister. 

Det kommende kabinet for 2009/10 
med DG-elect Niels Erik Kjær i 
spidsen er blevet præsenteret på 
distriktsmødet, og vil i de kommen-
de måneder planlægge arbejdet 
fremover. 

Jeg håber at klubberne tager godt 
imod kabinettet og jeg vil samtidig 
allerede nu takke for den opbak-
ning mit kabinet har fået i det for-
løbne år. 
 

Årsmødet 2009 i Herning nærmer 
sig også med raske skridt, så sørg 
nu for at blive tilmeldt i rette tid. 
Årsmødet er stedet hvor beslutnin-
gerne for de kommende år bliver 
vedtaget, så jeg beder klubberne 
vær godt forberedte og selvfølgelig 
møde op til årsmødet. Klubberne 
har her mulighed for at komme 
med indlæg. Der skal også her ta-
ges stilling til diverse valg, og sær-
lig valget af Danmarks kommende 
ID, bliver spændende.  
Det er kompetente personer der 
stiller op, så jeg beder klubberne 
være velforberedte til afstemnin-
gerne i Herning. 

Operation Gadekamp er ved at væ-
re overstået for de fleste klubbers 
vedkommende. I distriktet har der 
som i resten af Danmark været del-
te meninger om ”Gadekamp”, men 
jeg tror stadig at vi får et godt re-
sultat med hensyn til at være og 
blive synlige i hverdagen. De fleste 
klubber brugte ”de gule veste” an-
dre var bare synlige i gadebilledet 
med aktiviteter og informations-
stande. 

Resultatet kan vi kun gisne om, 
men mit håb er at alle klubber får 
noget ud af kampagnen. 

LC Ramsø har virkelig gjort et stort 
arbejde, så alt fungerer til alles til-
fredshed. 

Det har igen i år været svært at få 
styr på tilmeldinger og antal dele-
gater fra de enkelte klubber. 

Jeg vil opfordre de kommende 
klubbestyrelser og særlig kommen-
de præsidenter at være opmærk-
som på de forskellige datoer i di-
striktskalenderen.  
Det kan ikke være rigtigt at de 
mennesker der arrangerer de en-
kelte møder og seminarer skal lave 
alt i sidste øjeblik fordi de hver dag 
op til arrangementerne får tilmel-
dinger fra klubberne. 
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Brandell’s Motto 

 
DG’s Nyhedsbrev 
Klubår    2008/2009 nr.11 

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

Side 2 -  ”Gadekamp” - S & K - Seminar 
Side 3 - Eventkalender—hvad sker der i 106A 

Side 4 - kabinet og Guvernør kalender - Hvor er de? 
Side 5 -  MJF i Dragør - Nyt fra 106A 

Side 6 - side 7 - Indtryk fra VP & P seminar - ”Gadekamp” 
Side 8 - Nekrolog - Æret være deres minde.. 

I skrivende stund er Distrikts-
mødet endnu ikke afholdt, men 
vi kender deltagerantal og pro-
grammet er lagt fast. 

På gensyn   
næste gang... 

LIONS DANMARK - DISTRIKT 106A 
apr i l  2009  

Jeg tror til Distriktsmødet i år 
var over 30 % af tilmeldinger-
ne forsinket. 

Årsmødet 2009 i Herning !! 
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Månedens GRUK af Piet Hein 

    

 

 

 

I VIRKELIGHEDEN 

     Ønske-Gruk. 
 

Det siges til menneskers ros, 
at enhver 

i  virkeligheden  er god og 
kær, 

elskværdig, facil og beskeden.- 

Så ville jeg ønske, at man 

i  virkeligheden  var lisådan, 

som man er i  virkeligheden. 
 

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

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

Kumbels Gruk er verdensbe-
rømte. 

 Kære kommende eller nuværende klubkasserer og klubsekretær 

Der afholdes den samme aften et seminar for klubbens kasserer 
og klubbens sekretær. 

Tirsdag d. 5. maj kl. 18.30 til ca. 22.00 

Sognegården, Klostervænget 2, 4100 Ringsted 

Bliv opdateret med de sidste nyheder 

LIVSVISDOM 

 
Fidusen ved at være stor 

er ikke den, som små folk 

tror, 

men dén, at store kan forstå 

fidusen ved at være små. 

 
 
 

”GADEKAMP” 
 

Når dette nummer af A-NYT udkommer, er vi i fuld-
gang over hele landet med at markerer os omkring 
vores aktiviteter,  bl. a. ved hjælpe af de gule trafik-
veste samt plakater/brochure under sloganet ” 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. 
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Det sker i 106A 
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EVENTKALENDER 106 A 

25. april – 3. maj 2009 Projekt GADEKAMP 

Arrangør: Alle klubber i 106  
 

27 – 3. maj 2009 Aktivitet i Region 1 Zone 1-2  

Klubberne i Zonen laver forskellige aktiviteter  
se klubbernes hjemmesider 

eller kontakt ZF  Jørgen Ploug 
 

27. april – 3. maj 2009 Aktivitet i Region 2 – Zone 2  

Klubberne i Zonen laver forskellige aktiviteter  
se klubberne hjemmesider 

eller kontakt ZF  Mogens Jensen  
 

27. april – 3. maj 2009 Aktivitet i Region 2 Zone 3 

Klubberne i Zonen laver forskellige aktiviteter  
se klubbernes hjemmesider 

LC Suså Stort Loppemarked 2 – 3. Maj 

eller kontakt ZF Per Nielsen 
 

27. april – 3. maj 2009 Aktivitet i Region 2 Zone 4 

Klubberne i Zonen laver forskellige aktiviteter  
se klubbernes hjemmesider 

eller kontakt ZF  Henrik Nielsen 
 

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

 

2. maj 2009 Motionscykelløb- og gåtur i Nørre-Alslev & omegn 

samt aktivitet på torvet. 

Arrangør: LC Nørre-Alslev – www.noerre-alslev.lions.dk   
 

2. maj 2009 Motionsløb omkring Fælled Parken. København 

Arrangør: LC København Østerbro / Løbekompagniet 

www.oesterbro.lions.dk  
 

13. maj 2009 Rådhuskoncert, Københavns Rådhus 

Arrangør: Region 1 Zone 1-2 
 

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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2008 / 09 

5. Guvernørrådsmøde  16. maj 2009 i 106 B – Herning 

 
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: 

 
K & S seminar 05. maj 2009 i Ringsted 

Årsmøde 12 – 14. juni 2009 i Herning 

Convention  06 – 10. juli Minneapolis. USA 
——————————————————————————— 

Distrikt 106 D inviterer til åbent hus lørdag 
d. 16. Maj 2009 Kl. 10 – 16 på Slagterisko-
len, Maglegårdsvej 8 i Roskilde. 

De vil vise hvordan vi skaffer pengene og 
bruger dem. Alle er velkommen. 
____ 

Hvor er DG og VDG i Maj 2009 

 

DG: 

05. Maj – K & S. Seminar i Ringsted 

07. Maj – Egen klub 

16. Maj – GRM i Herning 

18. Maj – Merl/ZF møde i Køge 

  ?. Maj – Egen klub 

 

VDG: 

05. Maj – K & S. Seminar i Ringsted 

16. Maj – GRM i Herning 

18. Maj – Merl/ZF møde i Køge 

25. Maj – Egen klub 

 

PRC 

04. Maj – Egen klub 

05. Maj – K & S. Seminar i Ringsted 

12. Maj – Komm. Møde i Odense 

18. Maj – Merl/ZF møde i Køge 

 

MERL – MLC 

05. Maj – K & S. Seminar i Ringsted 

18. Maj – Merl/ZF møde i Køge 

 

ØVRIGE KABINETSMEDLEMMER 

Service holdet på arbejde! 

Side 4  

Deadline 

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

Materiale til A-NYT nr. 12  –  15. Maj 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. 
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Nyt fra Lions i 106A 

Distrikts aktiviteten 

Referater fra jeres  
klubmøde, skal  

sendes til  
referat.a@lions.dk  

NB! Husk Klub-
navn i Emnefeltet 

Lions - Vi hjælper 

Melvin Jones til Hans Bischoff i Lions Club Dragør 

På klubmødet i marts kunne Lions Club Dragørs formand overræk-
ke 45 års nål og Melvin Jones Fellowship Award til klubbens char-
tremedlem Hans V. Bischoff. 
 

“Enhver klub, forening eller anden sammenslutning bliver i tidens løb 
umiskendeligt præget af de personligheder, den består af. Dette gør sig 
måske i særlig grad gældende i en lionsklub, og i den forbindelse udgør 
Lions Club Dragør bestemt ingen undtagelse” indledte klubbens formand 
Peder Roikjer 
 

Og han fortsatte “Kære Hans, ja du har jo nok gættet, at det er dig jeg 
henvender mig til, og anledningen er blandt andet, at vores medlemsregi-
ster afslører, at du blev medlem den 31. marts 1964, hvilket giver 45 år 
som løve. Det bør selvfølgelig ikke gå upåagtet hen, og der findes da også 
et lillebitte bevis for så mange års tro tjeneste som løve, og det mig her-
med en fornøjelse at kunne overrække dig Lions 45-års nål.  

Hjerteligt til lykke.” 
 

Da Hans troede at det var rejste formanden sig igen og fortsatte. 

“Men nu skal du ikke tro, at du slipper så let, for jeg har stadig mere på 
hjerte. 

Sammen med en række af byens store sønner tog du dengang, i de gode 
gamle dage, initiativ til at starte vores klub, og efter syv måneders forbe-
redelser var du sammen med Ole Hagel, Anders Helgstrand, Sigurd Orla-
Jensen, Erling Johansen, Erik Lynge, Kaj Nielsen, Erik Bent Nielsen og 
Flemming Olsen klar til at underskrive charterdokumentet, og den 31. ok-
tober 1964 så Lions Club Dragør- St. Magleby dagens lys.  

Siden da har du med din store indsats, med dit venlige og vindende væ-
sen, og med dit lune og din humoristiske sans været med til at skabe og 
præge vores klub, og du er en fornem eksponent og ambassadør for de 
grundlæggende kriterier og menneskelige værdier, der gør en lionsklub til 
noget særligt, og som bidrager til at give Lions det omdømme, vi alle 
stræber efter, arbejder for og forsøger at bevare.”  
 

“Jeg er derfor meget glad for – og stolt over – at det er blevet netop mig 
forundt, på klubbens og organisationens vegne, at overrække dig den stør-
ste hædersbevisning der kan tilgå en løve, nemlig MELVIN JONES FEL-
LOWSHIP AWARD”  

(Uddrag af Peder Roikjers tale til Hans Bischoff) 
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VP & P Seminar for 106 A & D 

 

Distrikt 106 A & D afholdt d. 4 & 18. April 2009 
ovennævnt seminar for de kommende Vice Præsi-
denter og Præsident i Roskilde og Vordingborg. 

Der blev gennemgået Lions historie og organisations 
strukturen, samt værktøjer for ledelse af Lions klub 
og den hjælp man kan få fra kabinettet. 

Alle var enige om, at det havde været en god og læ-
rerig dag, samt det at møde og få meningsudveks-
ling med andre Lions fra de to distrikter. 
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Spørgsmål og svar om Lions  
”Gadekamp” (Q & A) 

Q: 

Hvad mener I med Gadekamp? 

A: 

Gadekamp er vores metode til at skaffe penge til det, 
Lions er sat i verden for – nemlig at hjælpe andre 
mennesker. 

Alle medlemmer af Lions er gadekæmpere. Og den 
måde, vi kæmper på, er ved at arrangere aktiviteter i 
de danske gader.   

Det humanitære hjælpearbejde er målet – Gadekamp 
er midlet. 

Q:  
Er I ikke bange for, at Gadekamp bliver opfattet 
negativt? 

A: 

Vi ved godt, at Gadekamp normalt forbindes med 
uroligheder. Men vores Gadekamp er fredelig.  

At kæmpe for en god sag er positivt. Og Lions kæm-
per en fredelig kamp i de danske gader. Vi kæmper 
for at skaffe penge, der kan hjælpe mennesker, der 
er mindre heldige end os.   

Tidsplan Gadekamp 

Uge 12-13   
Specielle medier bearbejdes (COMM Gruppen) 

Uge 14 30. mar- 5. apr  
Kampagnekit sendes ud 
Veste - 200 brochurer - 5 plakater pr. klub  
Varer til køb i Lionsbutikken lægges op 
(Ekstra brochurer, plakater, plakater i andre 
størrelser m.m.) 

Uge 16 13.-19. apr   
Pressemeddelelse Nationale media sendes skal 
ligge på redaktionerne d.14. april (Efter påske) 
(COMM Gruppen) 

Klubbernes pressemeddelelser udsendes. 
(Husk at checke mediernes deadlines) 
Lions.dk er opdateret med Gadekamp signaler 
(COMM Gruppen) 

Uge 18 
   Gadekampugen  
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LIONS DANMARK - DISTRIKT 
106A 

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 

Trivsel kommer ikke af sig selv 

BESØG VORES WEBSTED! 

LIONSOFFICE 
LIONSFORUM 

DIT STED – DIN MENING 

PRESSEMEDDELELSE                            Dragør d. 26. marts 2009 

Dragørløverne donerer 25.000 til Masanga Hospitalet i Sierra Leone 

Salget af Lions Dragør kalender gav et flot overskud på 77.000 kr. og forrige torsdag 
overrakte lions-klubben en check på 25.000 kr. til lederen af projektet Peter Bo Jørgen-
sen. 

Den var en stor glæde for formanden i Lions Club Dragør, Peder Roikjer, at kunne overrække en check på 25.000 kr. til Ma-
sanga Hospitalet. Doneringen kommer fra det overskud lions-klubben fik ved salget af kalenderen “Dragørstemninger 2009”. 
Denne donering er den første og vil senere blive fulgt op af doneringer til bl.a. Dragør Bio og de lokale kirkers menighedspleje, 
som lovet i kalenderen. 

Lægen Peter Bo Jørgensen, initiativtager til projektet, er netop vendt hjem fra Sierra Leone, efter at havde tilbragt en måned 
på hospitalet. Han besøgte Lions Club Dragør for at fortælle medlemmerne  hvor langt man er nået med hospitalet. Nu ca. 2 
1/2 år efter opstarten har man nået til de mål der var sat efter 5 års drift. Der er nu uddannet 23 sygehjælpere på hospitalet, 
der kører et ernæringsprojekt og man har netop i februar åbnet en øjenklinik. Sammen med udstyret til denne klinik, var der 
også ca. 2.000 par briller hvoraf klubben i Dragør har leveret ca. 850 par. 

Udover hospitalet er der er igangsat projekter med tømrerværksted, kyllingeopdræt, 
sæbeproduktion m.m., projekter der skal være med til at de lokale kan  
skaffe indtægter og være med til overtage driften af hospitalet efter ca. 10 år. 

         Billedtekst: 

       Peder Roikjer og Peder Bo Jørgensen. 

Jørgen Ploug 

PR-ansvarlig Lions Club Dragør - Telefon: 40 30 14 45—Mail: jorgen@marketinget.dk 

NEKROLOG  

John Edvard Karlsson   1931 - 2009 

 

Lions Club Brøndby har mistet en af de bærende kræfter i 
klubben , John er taget fra os fredag den 27. marts 2009 efter 
en sygdom, som udviklede sig stærkt her i det nye år. 

John blev 77 år, og selv om han var svækket af sin sygdom, 
trådte han og hans kone Eli til, da klubben manglede en klub-
mester. Man gik aldrig forgæves til John, og han har været 
igennem næsten alt i klubben i de 16 år han var med i Lions. 

I sit aktive liv var John fabrikschef på Storno, som senere blev 
overtaget af Motorola, og han var i fritiden også meget aktiv i 
BIF – Brøndby IF, hvor han og Eli har langet mange fadøl over 
disken til de tørstige tilskuere i forbindelse med superligaens 
hjemmekampe. Endvidere var John medlem af Kyst Artilleri  
Foreningen, som havde en fane ved bisættelsen. 

Lions har mistet en god mand, og vi vil savne John. 

Æret være hans minde. 

Niels Erik Kjær 

Præsident Brøndby 

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


