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Hej med jer
Nu nærmer tiden sig, hvor vi
skal have vort årlige distriktsmøde. Denne gang foregår det i
den hyggelige by Dragør og det
er som bekendt den 24. april.
Sidste frist for tilmelding er den
6. april – så mød op og vær
med til at præge jeres distrikt
og få en hyggelig dag ud af det
sammen med ligesindede fra
hele distriktet.
Jeg har været til ”Møde for nye
Lions” med et stort antal deltagere.
Mange nye medlemmer
i 106A
- positivt for fremtiden!
Det er dejligt at se så mange
nye Lions og møde de gode
gamle kendinge igen. Det er mit
håb, at vi kan få endnu flere
med til møderne – det vil selvfølgelig også betyde, at vi får
flere medlemmer. Det har jeg
kunnet mærke, når jeg har været på klubbesøg rundt omkring
i distriktet. Der sker noget på
medlemssiden, men desværre
er der et lignende antal som forsvinder. Vi skal forsøge at lukke
”bagdøren”, så vi kan holde på
vore medlemmer. Der er noget
om, at der er flere der har været Lions end der er Lions nu.
Det er jo skræmmende. Derfor
mener jeg, at vi skal se på vor
medlemsoptagelse. Gå jeres
klubvedtægter igennem og se
om de er tidssvarende. Det kan
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ikke være rigtigt, at man skal
holdes ude af Lions for bagateller. Der skal meget vægtige
grunde til ikke at optage et
medlem, som er foreslået af en i
klubben.
Donationen til Hjerneskadeforeningen går godt og det skal I
have 1000 tak for at I bakker
sådan op – for det er en sygdom, som rammer mange uanset alder og køn. Det kaldes også det usynlige handicap – for
man kan ikke se på folk, at de
har haft en hjerneskade
– skallen er den samme.

”Bevægelse fremmer vækst”
Internationale
President
Eberhard J. Wirfs’ Motto
Lions Danmark 106A
april 2010

Jeg ønsker Jer det bedste indtil
næste gang!

Lions – med hjertet
HUSK ÅRSMØDET i KØBENHAVN
DG Niels Erik Kjær

På gensyn
næste gang...

11 – 13. juni 2010

Sæt X i kalenderen
Løverne fra Østerbro
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Det sker i 106A
Skal din klub
have en Event
eller aktivitet,
som andre
kunne have
glæde af eller
som er åben for
publikum uden
for lokal
området

Lej en Mobil
Dankort-terminal.

EVENTKALENDER 106 A
18. april 2010 – Store-Legedag i Møns Hallen, Møn
Arrangør: LC Møn – www.moen.lions.dk

03. – 9. maj 2010 Projekt Gadekamp
Arrangør: Alle klubber i MD 106

5. maj – 5. september 2010 – Søndagsmarked 2010, Greve
Arrangør: LC Greve & LC Karlslunde
www.greve.lions.dk & www.karlslunde.lions.dk

08. maj 2010 Motionsløb omkring Fælled Parken. København
Arrangør: LC København Østerbro / Løbekompagniet
www.oesterbro.lions.dk

09. maj 2010 Lotte Heise i Christians Kirken, København
Arrangør: LC Dragør / LC København Østerbro
www.oesterbro.lions.dk
19. maj 2009 Rådhuskoncert, 35 gang - Københavns Rådhus
Arrangør: Region 1 Zone 1-2

Henvendelse:
LC Ringsted
Send ind til DGNyt
med en kort
beskrivelse

18 – 20. juni 2010 – Kræmmermarked ved Solrød Idræts Center
Arrangør: LC Solrød – www.lionssolrod.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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Lions Danmark & Distrikt 106A
Distrikts budget for 2010/2011
Af 1.VDG Jørgen Ploug

Så er behandlingerne afsluttet og budgetterne for 2010/2011 i multipel og
distrikt klar til forelæggelse på de respektive generalforsamlinger og til orientering for klubbernes planlægning.
De foreslåede budgettal er som følger:
Multipel 285 kr. (+ 10 kr.)
Distrikt 335 kr. (+ 20 kr.)

Gør LIONS synlig

Convention garantifond 20 kr. (uændret)
I alt nationale udgifter 640 kr.

Gadekæmper veste
(godkendte trafikveste)

Internationale afgifter 215 kr. (- 20 kr.)

Diverse Brochure om
Lions Aktiviteter

I alt 855 kr. pr medlem. (+10 kr.)

Streamer Lions kamp mod
blindhed, plakater m.m.
Kan købes og erhverves i
Lions DK SUPPLY butik,
Hillerød
Webbutik på Lions
Office

Af likviditetsmæssige årsager opkræves de nationale afgifter med 355 kr. i
1. halvår og 285 kr. i 2. halvår. Hertil kommer de internationale afgifter,
der opkræves med 39 USD pr medlem.
De internationale afgifter er indregnet i budgettet efter kurs 5,50. Dette gør
at vi totalt kan nøjes med at opkræve 10 kr. ekstra pr. medlem. Afregningen sker dog efter kursen på betalingstidspunktet, hvorfor beløbet kan være ændret.
Budgetterne på multipel og distrikt er justeret i henhold til de forskellige
udgiftsposter og der er taget skyldige hensyn til det positive arbejde der er
sat i gang omkring blandt andet samarbejdet omkring uddannelserne og
meget andet mellem distrikterne.
——————————————————————————————————————

En stolt Præsident med 2 Chartermedlemmer på
hver sin side - LC Vallensbæk—40 års jubilæum

tv. Arne Hansen (tidl. Købmand)
– P. Ole Priess
– th. Poul Hansen (tidl. Borgmester)
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Det sker i 106A
Indbydelse til
Præsident-seminar 2010
Alle kommende præsidenter vil vi hermed gerne se til Præsident Seminar
2010
Lørdag d. 10. april 2010
kl. 08.30 – 16.00 i Vordingborg
Medborgerhus
Det får du med hjem:

•

Indblik i lionsorganisationen

•

Præsidentens opgaver

•

Hvordan leder jeg en klub

•

Hvordan styrker jeg min klub

•

P’s indflydelse på Lions fagområder

•

Organisationens støtte til P og klub
Erfaringsudveksling

Hvor Lions er med til at gøre en forskel:
Redaktion har modtaget denne dejlige mail hilsen og vi er bekendt
med afsenders navn.
Hejsa..
Jeg vil bare sige tak fordi I støtter Hospitals klovnen på Glostrup
Amt sygehus...
Jeg er en mor der har et barn der regelmæssigt ligger på børne
afdelingen på Glostrup
og vi er vilde med Victor.. det er simpelthen VORES højdepunkt at
få besøg af ham..
Selvom vi er der meget så har han altid et trick eller to han lige
kan vise os, ellers kan han altid fornøje os med hans step show;-D
Så et mega STORT tak fordi at I er med til at Vi altid more os når
Victor kommer ind på vores stue og siger hej...
Tak fra Mor og Gry
———————————————————

Det giver du:

En kursusdag
Dagen starter med morgenkaffe og
der bydes på frokost og kaffe m.m. i
løbet af dagen.
Reserver allerede dagen nu, der vil
senere komme pris og tilmelding til
klubberne og på www.lionsoffice.dk
Med Lionshilsen
Torben Lynggaard
UDC-106A

SÅDAN VIRKER FORÅRET PÅ MIG
Stemning i marts
Der står et forår i dag om byen
så lyst og let
jeg vandrer hjem kl. lidt i 18
så forårstræt
og går iseng, før den klare himmel
endnu er slukt.
At gå iseng med det unge forår –
Dét er da smukt.
Månedens GRUK
af Piet Hein
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Service holdet på arbejde!
Hvor er DG og VDG i april 2010
DG:
10. april – P. Seminar i Vordingborg
12. april – egen klub
17. april – Møde for nye Lions i Næstved
24. april – Distriktsmøde i Dragør
26. april – egen klub
??. april – LC Østbornholm
VDG
10. april – P. Seminar i Vordingborg
22. april – egen klub
24. april – Distriktsmøde i Dragør

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER
2010/11
1. kabinetsmøde 21. august 2010
2. Kabinetsmøde 23. oktober 2010
3. Kabinetsmøde 8. Januar 2011
4. Kabinetsmøde 19. marts 2011

2. VDG
12. april - egen Klub
19. april – egen klub
24. april – Distriktsmøde i Dragør
PRC
10. april – P. Seminar i Vordingborg
12. april – egen klub

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage
efter møderne
1 C, 2 D, 3 A, 4 B. Evt. 5 A
Andre officielle datoer:
Præsident seminar 10. april 2010 i Vordingborg
Distriktsmøde 24. april 2010 i Dragør
Gadekamp uge 18 - 2010 hele landet
Årsmøde 11 – 13. juni 2010 i København
Europaforum 4 – 6. november 2010 i Bologna,
Italien
2010/11

24. april – Distriktsmøde i Dragør
UDC
10. april – P. Seminar i Vordingborg
24. april – Distriktsmøde i Dragør
Kabinetsmedlemmer
24. april – Distriktsmøde i Dragør

OM VILLEN OG KUNNEN
Husråd
Kan du ikke
hvad du vil,

NSR 28 – 30. januar i Hyvinkää, Finland
Distriktsmøde 30. april 2011 i Vallø/Stevns
Årsmøde 17 -19. juni 2011 i Guldborgsund

bør du ville
en ting til.
GRUK af Piet Hein

————————————————————————

Referater fra jeres
klubmøde, skal
sendes til
referat.a@lions.dk
NB! Husk Klubnavn i Emnefeltet
DG NYT 106A 2009 2010
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LC Vallensbæk 40 års jubilæum.
Af PRC Jens C. Johansen

Klubben havde budt til reception lørdag d. 6. marts på Højrupgård hvor
klubben holder til.

Jubilæums sang
Hos LC Vallensbæk
Vallensbæk Kirkekor

I dagens anledning havde de besluttet, at donerer for ca. 125.000.- kr.
ud til lokale, national og internationale formål og P. Ole Priess fortalt at
de havde lavet et jubilæumsskrift som var uddelte til samtlige husstande
i Vallensbæk kommune og han var også stolt over at have to aktive
chartermedlemmer i deres midte.
Chartermedlemmerne er tidligere Købmand Arne Hansen og tidligere
Borgmester Poul Hansen, der skal fra Distriktet lyde et stort tillykke til
dem begge og klubben, med tak for indsatsen i de år der er gået samt
held og lykke fremover.

Årets 60’er party 2010
Af PRC Jens C. Johansen

Klubberne LC Køge, Køge Bugt, Solrød og Vallø havde slået sig sammen
om at lave dette store party i Rishøjhallen i Køge. Det blev et tilløbsstykke med ca. 600 glade publikummer, som fik en forrygende aften med
god mad serveret af glade Lionesser og Lions samt dans med musik af
Sir Henry and his Butlers, The Red Squares Jørgen de Mylius som konferencier og pause-DJ. Flot gået.

60’er party anno
2010
Værsgo og spis!

Synlighedskampagne / Gadekamp uge 18.
3. – 9. maj 2010
Kære Lions
Så er det tid igen, til at gøre en samlet aktiv indsats for at synliggøre Lions på landsplan og i år får vi hjælp af to kendte personligheder.

Lions

”HUSK !
Synlighedskampagnen i
år i perioden
3.—9. maj”

Vi har besluttet at bakke op omkring to nationale projekter med
rødder i det lokale.
Det er følgende: ”Seksuelt misbrugte / Incest ofre”
med Lotte Heise som frontfigur og ”Hjerneskadeforeningen”
med Lone Hertz som frontfigur.
Der vil komme plakater, annoncer, streamere ” Lotte, Lone og Løverne”, samt avisartikler som klubberne kan gøre brug af i deres
markedsføring.
Materialet vil være klar på LionsOffice omkring påske, men klubberne vil modtage besked via mail til PR, P & S.
Ovenstående er et forslag i kan vælge at gøre brug af, eller gøre
som sidste år ved at køre en af jeres egne aktiviteter.
Men husk, at Lions’ Gadekamp foregår hele året
– præcis som altid.

God vind PRC Jens C. Johansen
DG NYT 106A 2009 2010
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2. VDG Kandidater til året 2010 – 2011
Af PRC Jens Chr. Johansen

Følgende 2. VDG kandidater er indstillet fra deres respektive
klubber og i henhold til de internationale regler:
ZF Per Nielsen som 2.den VDG i klubåret 2010 – 2011
(DG i 2012 – 2013)
Per Nielsen er 48 år og arbejder,
som Director Accounting – GN ReSound A/S
Lion siden 2005 i LC Vordingborg
Bestyrelsesposter i klub: VP 2006-07 & Præsident 2007-10
Kabinetsposter: VZF 2008-09 & ZF 2009-10,
Gruppekoordinator i CSFII for Reg. 2 – zone 1 – 2 i 2008
Per har deltaget i Instruktør kursus 2009 og deltaget udenfor
Lions i Leadership via arbejde.
---------------------------Møde for Nye LIONS i Næstved
Af PRC Jens C. Johansen
Det var en dejlig oplevelse at møde så mange nye Lions med ledsager og
sponsorer til en god og informativ aften omkring Lions Danmark / Lions
International og man blev også orienteret om den forestående synlighedskampagne / Gadekamp i uge 18.

ZF Per
Nielsen

Lions

De er begge
på valg ved
Distriktsmødet
i Dragør d. 24.
april 2010
Mød op og gør
din indflydelse
gældende!

Distriktet vil her endnu engang byde jer alle velkommen i vores midte.

---------------------------ZF Hans Hagbard Petersen som 2. VDG i klubåret 2010 – 2011
(DG i 2012 – 2013)
Hans H. Petersen er 69 år og Pensionist (tidl. Officer)
Lion siden 2001 i LC Vallø.
Bestyrelsesposter i klub:
Sekretær 2003-04,VP 2004-05 & Præsident 2005-06
Kabinetsposter: ZF 2008-10
Hans har deltaget 2 gange i Operation Friendship (Australien &
USA) og uden for Lions i Leadership via arbejde.
—-————Distriktet byder Per og Hans velkommen som kandidater og ved
at de opfylder betingelserne til posten som 2. VDG, de er på valg
ved Distriktsmødet i Dragør d. 24. april 2010.
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LØVERNE fra LC KØBENHAVN ØSTERBRO
Indbyder herved til ÅRSMØDE 2010
11. – 13. juni

Lions - med Hjertet

Fra den 30. marts 2010 kan I går ind på
www.lionsårsmøde.dk eller www.lionsaarsmoede.dk

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

Og læs om arrangementet og tilmelde jer.

Årsmødet afholdes på Rigshospitalets
Auditorium Lørdag d. 12. juni 2010
Vi glæder os til at se jer
LC København ØSTERBRO

BESØG VORES WEBSTED!
LIONSOFFICE
LIONSDEBATFORUM
DIT STED – DIN MENING

ZONE & VICEZONE FORMÆND
i 106 A
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 Søren Peder Ambjørn, LC Stevns
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 – Vakant
Region 2 - Zone 4:
ZF Niels Ferdinand, LC Nykøbing
VZF Svend-Helge Hansen, LC Nysted

NEKROLOG
Arnt Sejer Nielsen, 1950 – 2010 – LC Sorø
Vores gode Lions kammerat Arnt Sejer Nielsen sov stille ind i sit
hjem natten til den 9. marts 2010.
Indtil for tre år siden hvor han solgte sin forretning, var han var
kendt i byen som ”bageren.”
Arnt Sejer var medlem af Lions Club Sorø siden december 1984
hvor han var et værdifuldt medlem.
Aktiv ved arrangementerne i byen, specielt som formand for Lions
telefonkæder for ældre medborgere som var hans hjertebarn.
På trods af sin alvorlige sygdom deltog han i det omfang det var
ham muligt i LIONS arbejdet og møderne.
Arnt Sejer selv, og hans indsats for LIONS Club Sorø vil aldrig blive glemt.
Vores tanker går til Grethe Sejer og familien.
Æret være hans minde.
Mogens S. Jensen
Lions Club Sorø
—————————————————————————
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