
 

 DG NYT 106A 2009 2010 

Lions Lions Lions Lions ----    med Hjertetmed Hjertetmed Hjertetmed Hjertet    
DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær 

                                   A-Nyhedsbrev 

                          Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A  Nr. 6          www.lions.dk  

DG Niels Erik Kjær 

 

 

 

 

men det hele kommer vi tilbage til 
hurtigst muligt.  

Jeg vil gerne takke alle klubber for 
jeres initiativ for at få flere medlem-
mer.  

Det har resulteret i, at vi som det 
eneste distrikt i Danmark har med-
lemstilgang, og jeg har besluttet, at 
de klubber, som har en positiv med-
lemstilvækst får en flaske vin pr. 
ekstra medlem – dette gælder kun 
nye medlemmer og ikke transfer-
medlemmer.  
Forskellen er fra 1. juli 2009 og til 
30. juni 2010, hvor det gøres op.  

 

 

 

 

 

 

 

Til slut vil jeg ønske jer alle en glæ-
delig jul og et godt og lykkebringen-
de nytår med tak for det gamle. 

Hej med jer. 

Midtvejsmødet er overstået og hvil-
ket midtvejsmøde. Det program, 
som 1. VDG Jørgen Ploug havde 
sammensat var utrolig godt. En 
god blanding af Lions relateret og 
hvad Lions støtter. Læger uden 
Grænser berettede om deres arbej-
de i de forskellige brændpunkter 
over hele Verden. Masanga fik også 
en rigtig god omtale – det får de jo 
altid når det er Peter Bo Jørgensen, 
som fortæller om hospitalet. Det 
sidste indlæg var det Jesper Mo-
gensen, som forsker i hjernen. Det 
kan lyde vældig kedeligt, men det 
blev fremlagt på en måde så man 
kunne forstå lidt af det hele og det 
på en måde, så salen morede sig 
kosteligt. Der skal lyde en stor tak 
til Jørgen for dette midtvejsmøde, 
som samlede 110 Lionsvenner.  

På midtvejsmødet kom spørgsmålet 
om momsrefusion op igen. Jeg har 
været på det og han mente helt 
sikkert at vi kunne få momsrefusi-
on. Skæringspunkt for ansøgning 
er oktober, så vi har tid til at gen-
nemarbejde det materiale, som jeg 
fik på mødet. Jeg har givet materi-
alet til vor distriktskasserer Aage 
Stenholt, som i samarbejde med 
rådskasserer Bjarne Gommesen vil 
udarbejde en plan.  

Jeg vil blot sige på nuværende tids-
punkt, at klubberne i stedet for at 
donere en check på 10.000 kr. til 
en idrætsklub e.l. til trøjer, så bed 
om at få regningen, så klubben be-
taler den og således får en kvitte-
ring med moms, som vi så evt. kan 
få en del tilbage af.  Det er ”kun” 
Lions Danmark, som kan søge, 

december 2009 

”Bevægelse fremmer vækst”  
Internationale  
President  

Eberhard J. Wirfs’ Motto 

I dette nummer: 

       Lions – med hjertet   

På gensyn   
næste gang... 

Lions Danmark 106A 

november 2009 

Side 1 -  DG's leder. 
Side 2 -  Eventkalender 
Side 3 -  Det sker i Lions DK   
Side 4 - 5 - 6 Det sker i 106A 
Side 7 -  Kabinets og Guvernør kalender  
               og Service holdet på arbejde   
Side 8 -  Bagsiden 

106A - det eneste distrikt i 
Danmark har medlemstilgang 

Årgang 09, Nummer 6 

Årsmødet afholdes på  
Rigshospitalets Auditorium  
Lørdag d. 12. juni 2010 

Hilsen fra løverne i  
København ØSTERBRO 

HUSK ÅRSMØDET i KØBENHAVN 
         11 – 13. juni 2010  

Månedens GRUK af Piet Hein 
  VED LIVETS TRÆ 

        Midvintervers  

Så lyser atter Livets træ 

mens årets mørke vender. 

Vi tror på lys. Vi tror på liv. 

Vi griber andres hænder. 

Ja, Livet! Er mon dét en magt 

at hvile trygt sin tro mod? 

Jeg tror det er en lille ting 

Som du skal være go mod. 

Sæt X 
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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 
 

3. december 2009 - Julekoncert m/ Trompetist Per Nielsen,  
Sct. Bendts Kirke, Ringsted 

Arrangør: LC Ringsted Knud-Lavard 

www.knud-lavard.lions.dk  

6. december 2009 - Julekoncert m/ De 3 Kgl. Tenorer  
Sankt Jakobs Kirke, København 

Arrangør: LC København Østerbro 

www.oesterbro.lions.dk  
 
 

20. december 2009 – Julekoncert m/ Swing Sisters i Slagelse Musikhus, 
Slagelse 

Arrangør: LC Slagelse & LC Slagelse Daisy 

www.slagelse.lions.dk & www.daisy.lions.dk  
 
 

10. januar 2010 – Nytårskoncert m/ Københavns Drengekor  
& Sorø Underholdningskor 

I Sorø Klosterkirke, Sorø 

Arrangør: LC Sorø 
www.soroe.lions.dk 

 
 

24. Januar 2010 - Nytårsshow 2010 i Koncertsalen i Tivoli, København 

Arrangør: LC København Østerbro & SMUK 

www.oesterbro.lions.dk  

Gør LIONS synlig 
 

Gadekæmper veste 
(godkendte trafikveste) 

Diverse Brochure om 
Lions Aktiviteter 

Streamer Lions kamp mod 
blindhed, plakater m.m. 

 

Kan købes og erhverves i 

Lions DK SUPPLY butik, 
Hillerød 

Webbutik på Lions 
Office 

Øvrige regioner og zoner se klubber-
nes 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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Guvernørrådsformand 2010-11 valgt 

  

VDG-gruppen 2009-10 har valgt PDG Jens Peder 
Nielsen, LC Kjellerup til deres formand for klubåret 
2010-11. 
 

Jens Peder er 56 år gammel og gift med Anne-
Grethe.  
Gennem 33 år og indtil for nylig har han arbejdet 
dels som leder og senest med planlægning og ind-
køb hos Grundfos, Bjerringbro. 
 

Jens Peder har været medlem af LC Kjellerup i 23 år 
og har gennem alle årene været meget aktiv i klub, zone og distrikt. Den 
foreløbige kulmination var i 2007-08, hvor han var Distrikt 106B’s guvernør. 
I dag er han på andet år distriktets IT-ansvarlige. 
 

VDG-gruppen ser frem til et konstruktivt samarbejde, og opfordrer alle lions 
til at tage godt imod Jens Peder. 
 

Med venlig lions-hilsen 

Jørgen Ploug, Per Skovbo, Niels Erik Mortensen og Kim Larsen  
 
—————————————————————————————————————- 
 
Flot opbakning til Midtvejsmøde. 

Det er altid spændende når man arrangerer et møde 
som Midtvejsmødet i Ringsted. Den eneste af fore-
dragsholderne jeg på forhånd kendte, var Peter Bo 
Jørgensen fra Masanga, de andre havde jeg fået an-
befalet fra forskellige sider. Det var vigtigt at finde 
nogen der havde relationer til Lions arbejdet, og det 
havde Læger uden Grænser og Masangas venner, 
det var lidt sværere at finde nogen fra Hjerneskade-
foreningen, men hjerneforskeren Jesper Mogensen 
fik da virkelig flyttet rundt på vores hjerneceller, 
med sit fantastiske foredrag om noget af det nyeste 
indenfor hjerneforskningen.  
Jeg er helt sikker på at efter det foredrag, vil der være stor opbakning til at 
støtte Hjerneskadeforeningen som DG Niels Erik Kjær har foreslået.  
Hvordan dette projekt skal løbe af stablen vil der komme mere information 
om i næste udgave af A-Nyt. 

Fra min side skal der lyde en stor tak for at der blev bakket så flot op til 
Midtvejsmødet. 
 
Jørgen Ploug - 1. VDG 
 

MELVIN JONES  
FELLOW 

LC Haslev udnævnte to af 
sine medlemmer til MJF i 
anledning af deres 40 års 
Jubilæum under deres fest-
middag. 

Melvin Jones til Svend Win-
ther Sørensen 
(Chartermedlem) med kone 
Jonna. 

 

 

 

 

 

 Melvin Jones til Torben R. 
Jensen med kone Annette. 

Stort tillykke med 
den store ære! 
 
Ønskes I af  
Service holdet! 
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Grønlandske NANU børn får 100.000 kr. 
 
Lions Club Greve kunne d. 12. november overrække en check til Børne & Unge Organisationen 
”NANU” på kroner 100.000,- til repræsentanten for organisationen, Julie Bertelsen, i Grøn-
landshuset i København. Pengene stammer fra en aktivitet klubben havde i uge 17 som forgik i 
Greve Midtby Center.  
 

Her havde man med stor opbakning fra Centeret fået stillet alle frie arealer til rådighed 
Der var bl.a. udstilling og salg af Grønlandske smykker og beklædning i alle prisklasser. Det var lige fra få 
kroner op til flere tusinde for pelse m.m. hvor Lions fik provision af salget. 
Lions Club Greve havde lånt flere effekter i Grønlandshuset f.eks. en over 2 meter høj isbjørn og en mo-
skusokse. De var heldigvis udstoppede. Man havde også lånt den originale hundeslæde som kronprinsen 
havde brugt på Sirius patruljen for nogle år siden. 
Alt dette bevirkede at det tiltrak mange af centrets kunder, og gav megen omtale i de lokale medier. 
På standen havde man også en maleriudstilling hvor lokale kunstnere havde doneret billeder til formålet. 
Skolebørn havde også lånt malergrej og gik aktivt ind for sagen. Disse billeder blev solgt på auktion den 
sidste dag og gav et pænt overskud. 
Lions Club Greve havde også et lotteri med mange gode præmier der var sponseret. Hovedpræmien var en 
tur til Grønland for en voksen og et barn. 
Alt dette, plus salg af øl, vand, kaffe, brød og plakater som var fremstillet specielt til dette formål gav en 
rigtig pæn fortjeneste. 
 

På denne baggrund kunne Lions Club Greve overrække en check til Børne & Unge Organisationen ”NANU” 
på kroner 100.000,-.  
“Vi havde ikke helt nået dette beløb, men klubben besluttede og runde op til dette pæne beløb.” 
udtaler Hans Vernerbo fra Lions Club Greve.  
  
Overrækkelsen foregik i Grønlandshuset hvor foruden repræsentanter for “NANU”, Grønland, Greve lions 
også var folk fra Greve Midtby Center`s ledelse samt andre sponsorer. 
Jesper Kunuk Egede, Mona Rygaard og Julie Berthelsen takkede for det store beløb og Julie oplæste en 
takketale fra hendes søster Krissie, som har startet hele denne organisation, Krissie kunne desværre ikke 
selv være tilstede. Det er jo temmelig dyrt at lige flyve til Danmark.  
Krissie fortalte om hvor svært det er at skaffe penge nok til  sådant et projekt, da alt er besværligt og me-
get dyrt i Grønland. 
NANU er ved at få deres hjemmeside revideret med hjælp fra Tele Greenland og når det er på plads kan 
man her se hvordan de udfører deres store arbejde for børn der er kommet i ”klemme” på den ene eller 
anden måde. 
“Alt i alt en rigtig dejlig aften at være Lions. Man kan mærke vi er med til at gøre en forskel. 
Som NANU`s slogan siger: Meerartagut uummammioralugit = Med hjertet for de små.”  
udtaler Hans Vernerbo fra Lions Club Greve 
 

- NANU overrækkelse af check   
Personer: Mona Rygaard, Julie Bertelsen og 
Torben Eriksen, LC Greve.  Foto LC Greve 
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LC Haslev 40 års reception d. 7 november 

LC Ringsted 50 års jubilæum d 10 oktober  

106A’s to jubilerende klubber donerede indenfor en måned for ca. 575.000 Kr. 

Til lokaleformål så som Plejehjem, Hjernesagen, Hjerteforeningen, Demens & Autisme, 
Kræftramte Børn, Hospitals Klovne og julehjælp m.m.. 

Til Nationale formål som Lions Kollegiet, Julemærkehjemmene, K & H Fonden m.m.. 

Til Internationale formål Distrikt 106 A’s Hospitals projekt ”Masanga” i Sierra Leo-

Stort tillykke  
 

fra 
Service holdet! 

Den stolte præsident med de to chartre 
medlemmer Svend Winther Sørensen  
& Karl Martin List 
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Glostrup Kulturnat— Lions vs Rotary  

Glostrup Kulturnat giver hvert år Lions Club en god mulighed for at 
eksponere organisationen og klubben i retning - mere åbenhed om 
deres arbejde. 

Vi fik i år en ekstra udfordring, idet Rotary havde valgt at deltage, og 
fået tildelt standplads lige overfor vor stand. 2 humanitære klubber 
med samme sigte og dog så forskellige. Målet var klart for os, vi ville 
være synlige og aktive. 

Distriktets rulledisplays blev hentet i Hillerød. De er lette og hurtige 
at sætte op og teksten er god med tilstrækkelig information – og så 
står der Lions på dem. Kombineret med vort eget display, omhand-
lende vore egne aktiviteter, udgjorde det en komplet stand. 

En minigolfbane samt uddeling af små poser vingummibjørne til un-
gerne, trak forældrene til. De skulle så deltage i en konkurrence om 
5 x 2 fl. vin ved at besvare fem spørgsmål der relaterede sig til vore 
displays. Dermed fik de info om Lions arbejde. For at minde foræl-
drene om, at vi sælger juletræer på Hovedvejen om kort tid, var der 
også et spørgsmål vedr. dette punkt. Endelig havde vi fået en DVD 
omkring Lions projektet ¨Masanga Hospital¨ som blev vist hver halve 
time. 

En god oplevelse – kort planlægning – kort opsætning/
nedtagnings tid og ca. 800 gæster.   

Lions Club Glostrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skal klubben have en  
aktivitet, hvor der skal  

være mulighed for betaling 
med dankort, har I her  
muligheden for at leje en 

dankort-terminal. 

 
Henvendelse: 

LC Ringsted 

Torben Lynggaard 

Mobil: 22 47 91 50 

Mail: 
 torben.lynggaard@lions.dk 

Lej en Mobil  
Dankort-terminal. 

Var der  
valg….?? 

Kom bare an.. ..Lions kan det hele….. 

Distrikt 106A havde inden for en måned to store jubilæum,  
et 50 års LC Ringsted og et 40 års LC Haslev. 

 
Her havde begge klubber den store fornøjelse, at iblandt de aktive 
medlemmer i klubberne var der tre chartermedlemmer hvilket er 
flot. 

På Distrikts midtvejsmøde havde vores DG fornøjelsen, at hædre  
50 års jubilaren Knud M. Kruhøffer, LC Ringsted med  
106 A’s Hæderstegn for dette virke. 

Der skal fra Distriktet lyde en stor tak til de tre jubilarer for Deres 
indsats. 
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Guvernørrådsmødet afholdes 8 dage  
efter møde 4 

3. GR møde afholdes 09. januar 2010 
 

Andre officielle datoer: 
 

NSR 15 – 17. januar 2010 Ålborg, DK 

Leadership Seminar Marts 2010 

Distriktsmøde 24. april 2010 i Dragør 

Gadekamp uge 18. 2010 hele landet 

Årsmøde 11 – 13. juni i København 
 
 

——————————————————————— 
 

Hvor er DG og VDG i november 2009 

DG: 

05. december – Kabinetsmøde i Køge 

??. december – egen klub 

 

VDG 

05. december – Kabinetsmøde i Køge 

14. december – LC Kastrup - Tårnby 

17. december – LC egen klub 

 

2. VDG 

05. december – Kabinetsmøde i Køge 

07. december – egen klub 

 

PRC 

05. december – Kabinetsmøde i Køge 

09. december – PR møde i Roskilde 

 

Kabinetsmedlemmer 

05. december – Kabinetsmøde i Køge 
 
 
  

Service holdet på arbejde! Side 7 

Deadline 
 

Materiale til Lion Magazine nr. 3  
- 2. december 2009 

A-NYT nr. 7  
– 10. december 2009 

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER 
2009 / 10 

 

3. Kabinetsmøde 05. december 2009 

4. Kabinetsmøde   13. marts 2010 

Referater fra jeres 
klubmøde, skal 
sendes til 

referat.a@lions.dk  

NB! Husk Klubnavn i Emnefeltet 

Månedens GRUK af Piet Hein 
  TIDEN ILER 

      Fornemmelses-gruk 
 

De hastende timer 

er knappe - 

så hurtigt 

forrinder en da’, 

at man næppe 

får tid til at snappe 

kalenderbladene af. 

Service holdet  
ønsker alle  

en glædelig jul 
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L ions Danmark 106A 
december  2009  

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 
LIONSDEBATFORUM 

DIT STED – DIN MENING NEKROLOG 
Søren Bach Nielsen, 1937 – 2009, LC Skælskør 

 
Lions Club Skælskør har modtaget en trist meddelelse.  
Vi har mistet Søren Bach Nielsen. 

Søren var chartermedlem da Lions Club Skælskør blev chartret den 
22. oktober 1977. 

Den 22. oktober 2009, altså 32 år efter klubben blev chartret, tog 
vi afsked med Søren i Skælskør Kirke. 

Igennem de mange år i Lions var Søren altid meget aktiv og flittigt 
mødende og har beklædt de fleste tillidsposter. 

Søren var en charmerende, munter og lys Lionskammerat, som 
altid havde en humoristisk bemærkning klar.  
Mange vittigheder og kamelhistorier er gennem tiderne fortalt af 
Søren og klubben vil savne ham. 

Søren var ingeniør og gennem mere end 40 år ansat hos SEAS, 
stort set uden en sygedag. 

Søren gjorde alt for sin familie som han elskede overalt, samt hav-
de en stor vennekreds, hvilket også tydelig kunne ses i en fyldt 
kirke, da vi alle tog afsked med Søren. 

Vore tanker går nu til Sørens hustru Ebba, deres børn og børne-
børn, som nu skal igennem en svær tid. 

Æret være Sørens Minde 
 
På vegne af LC Skælslør 
Jens Løppenthin 

Side 8 

ZONE & VICEZONE FORMÆND 
                    i 106 A  

 

 

Region 1 – Zone 1: 

ZF Claus Højmann,  
                       LC Kastrup-Tårnby 
VZF Margrethe Blokgaard,  
              LC København Valby  

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 
Hans Konrad Koefoed, 1926 – 2009, LC Ringsted 
 

Lions Club Ringsted har mistet et af sine ældste medlemmer. 

Hans Konrad Koefoed, som blev 83 år den 29. september, døde 
lørdag den 7. november på Rigshospitalet efter længere tids syg-
dom.. 

Hans Konrad blev medlem af LC Ringsted i 1972 og har varetaget 
mange poster og været præsident i1981-1982. 

Han har altid deltaget aktivt i klubmøderne, og i de senere år har 
han også haft glæde af at deltage i møderne i klubbens seniorud-
valg. 

Hans Konrad blev tildelt Melvin Jones Fellow i 2007. 
 

Æret være Hans Konrad Koefoeds minde. 

På vegne af Lions Club Ringsted 

Navne (MJF) og Nekrologer må fylde max 1000 – 1200 anslag  
der tages forbehold for redaktionel rettelser m.m.. 




