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A pro pos oplevelser, så har der netop 
været NSR i Ålborg og det var rigtigt 
givende. Der var en del seminarer og 
NSR´s tema var ”Climate & Environ-
ment” og det havde man en del diskus-
sion om, hvordan Lions kunne gå ind i 
dette ”problem”, men det hører I nær-
mere om bl.a. i Lion bladet og i DG-nyt.   

På NSR mødet talte hele Norden selv-
følgelig også om katastrofen på Haiti. 
Lions Danmark har sendt 500.000 af 
sted til Haiti via ”Læger uden Grænser” 

– en organisation, som vi tidligere har 
arbejdet sammen med – de som var 
med på Midtvejsmødet hørte bl.a. om 
donationen til Burma.  Katastrofe og 
Hjælpefonden kommer nok snart med 
en anmodning om støtte, så man igen 
er parat til at hjælpe, hvis der skulle 
komme andre katastrofer – eller der 
skal yderligere til Haiti. 

Pas på jer selv indtil næste gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej med jer. 

Det er en kold tid som vi lever i, som 
sangen lyder og på nuværende tids-
punkt er det jo helt rigtigt.  
Jeg vil dog sige, på mine klubbesøg så 
er det ikke kulden der møder mig, men 
derimod mange positive tiltag med nye 
medlemmer og gode aktiviteter.  
I den sidste rapport, som jeg har mod-
taget vedr. medlemssituationen, så 
står vi p.t. status quo, men jeg ved, at 
der er flere på vej ind, så jeg håber, at 
det igen bliver positive tal.  

Distriktets indsamling til fordel for Hjer-
neskadeforeningen går godt, og jeg 
takker de klubber, som allerede nu har 
tilkendegivet hvor meget de vil give. 
Jeg håber, at jeg i mit næste DG-nyt 
kan melde ud om det hele lykkes.  
Af hensyn til de nødvendige aftaler mv, 
herunder aftalen med kongehuset, skal 
jeg anmode om at klubberne snarest, 
og seneste den 20. februar 2010 - en-
ten pr mail eller pr brev - orienterer DK 

Aage Stenholt om størrelsen af klub-
bens støttebeløb, det sammen gælder 
hvis klubben ikke ønsker at deltage. 
Betalingen kan ske når det passer klub-
ben, dog senest den 14. april 2010. 

Nu er det ved at være sidste udkald for 
at stille op som 2. VDG – jeg skal have 
en indstilling fra din klub senest den 
28. februar – så det haster hvis du 
kunne tænke dig at prøve noget helt 
unikt – det er helt sjovt kan jeg sige, 
og man får så mange gode oplevelser. 

februar 2010 

”Bevægelse fremmer vækst”  
Internationale  
President  

Eberhard J. Wirfs’ Motto 

I dette nummer: 

       Lions – med hjertet   

På gensyn   
næste gang... 

Lions Danmark 106A 

februar 2010 

Side 1 -  DG's leder. 
Side 2 -  Eventkalender 
Side 3 -  Vil du have indflydelse i Distrikt 106A 
Side 4 -  Lions & Klimaet 
Side 5 -  Kabinets og Guvernør kalender  
               og Service holdet på arbejde   
Side 6 -  Bagsiden 

Klubberne bedes snarest, og 
seneste den 20. februar 2010 - 
enten pr mail eller pr brev - 
orienterer DK Aage Stenholt 
om størrelsen af klubbens støt-
tebeløb 

2. VDG – jeg skal have en ind-
stilling fra din klub senest den 
28. februar – så det haster  

Lions Danmark har sendt 
500.000 af sted til Haiti via 
”Læger uden Grænser”  

Årgang 10, Nummer 8 

Løverne i 
København ØSTERBRO 

HUSK ÅRSMØDET i KØBENHAVN 

         11 – 13. juni 2010  

Sæt X 
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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 
 
 

13. marts 2010 – Årets Tresserparty 2010 i Rishøj Hallen, 
Skolevej 7, Køge 

Arrangør: LC Køge, LC Køge Bugt, LC Solrød & LC Vallø 

www.koege.lions.dk & www.koegebugt.lions.dk  

www.lionssolrod.dk/lions & www.valloe.lions.dk   

 
20. marts 2010 – Tøssemesse, Medborgerhuset, Taastrup 

Arrangør: LC Hedeland – www.hedeland.lions.dk  

 
03. – 9. maj 2010 - Projekt Gadekamp 

Arrangør: Alle klubber i MD 106 
 

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. 

Lej en Mobil  
Dankort-terminal. 

Henvendelse: 

LC Ringsted 
OBS! 

Vi opfordrer alle klubber til at yde 

ekstraordinære bidrag til Katastrofe og 

Hjælpefonden i anledning af 

Jordskælvskatastrofen på Haiti. 
 

Lions kan støtte Lions Humanitære indsats på Haiti  
ved at donere et beløb på følgende bankkonto i  
Danske Bank  3543 –  3543 131 296  
og mrk. donationen HAITI. 

Der er nu også åbnet mulighed for at støtte  
via Lions Gavebutik  på Lions Danmarks hjemmeside. 
 
Undgå således venligst at benytte den nyoprettet konto til brug  
for offentligheden. 
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Vil du have indflydelse i Distrikt 106 A 
 

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 

Indbydelse til  

Præsident-seminar 2010  

Alle kommende præsidenter vil vi her-
med gerne se til Præsident Seminar 
2010 
———————————————————— 

Lørdag d. 27. marts 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 

———————————————————— 

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 se-
nere komme pris og tilmelding til klub-
berne og på www.lionsoffice.dk 

 

Med Lionshilsen 

Torben Lynggaard 

UDC-106A 

ANNONCE: 

Er du den nye  
2. VDG? 
Har du lyst til at deltage i ledelsen af 
Lions i de kommende år. 

Så er det nu du skal få din klub til at 
indstille dig til 2. VDG posten. 

Deadline for indstillingen er den 
28. februar 2010. Indstillingen skal-
sendes til DG Niels Erik Kjær. 

Valget til 2. VDG finder sted på  
Distriktsmødet i april 2010. 

 
Vil du vide mere om hvad det 
indebærer eller har du spørgsmål 
så kontakt: 

Distrikts Guvernør Niels Erik Kjær 
Tlf. 43 63 29 06 - mobil 31 21 57 66 
dg.a@lions.dk 
 
 
——————————————————— 

ANNONCE: 

Har du lyst til at  
arbejde i  
kabinettet?? 
 
Der er brug for Vicezoneformænd 
(VZF) til støtte for Zoneformænd 
(ZF) i zonerne. 
 

VZF vælges af zonens klubber som 
stedfortræder og efterfølger for ZF, 
når denne går af efter tur. 
 

Valget finder sted på 3. zonemø-
de februar 2010. 

 
Har du spørgsmål så kontakt: 

Din Zoneformand eller 
1. Vice Distrikts Guvernør Jørgen 
Ploug 
Mobil 4030 1445 - vdg.a@lions.dk 
 
Distrikts Guvernør Niels Erik Kjær 
Tlf. 43 63 29 06 - mobil 31 21 57 66 
dg.a@lions.dk 

GRUK af Piet Hein 
 

TANT 

Lille ordspil, men sandt. 

Den, som selv 

kredit ej vandt, 

mener livet er 

kun tant. 
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Lions og klimaet - NSR i Ålborg 

Efter verdens største miljøkonference blev afholdt i København i december 2009, var det et naturligt emne at debattere på 
Lions Nordisk Samarbejd Råd som blev afholdt i Ålborg i dagene 15. og 16. januar 2010. 

Der blev fra arrangørernes side stillet 3 spørgsmål: 

Skal vi som Lions, interessere os for klima og miljø og i så fald på hvilken måde. 

Skal klima og miljø ses som et problem / en aktivitet eller bør de behandles som adskilte forhold. 
Føler du, at dette emne kan blive en del af en ny, moderne Lions profil som kan tiltrække nye yngre medlemmer og 

hvordan kan vi starte dette op. 

Alle landende fremlagde deres svar og resumeet herfra var følgende: 

Det er vigtigt at vi som Lions fortsætter med vores grundregel ”We Serve”. Med dette in mente kan vi godt arbejde 
med klimaet som en del af Lions. F.eks. kan vi være med til at plante træer, både her i Danmark men også ude i 

verden. Eller når vi starter nye projekter op kan vi prioritere sol og vindenergi, i stedet for generatorer der er dre-
vet af fossile brændstoffer. 

Klima i projekter bør synliggøres i hele organisationen. Vi bør, så vidt muligt, indarbejde betingelser for alle aktiviteter, 
som tilgodeser klimaet. 

Lions skal åbne for persiennerne og begynde at kigge ud på samfundet. Vi ønsker alle at få flere og yngre medlemmer 
med i klubberne. Derfor bør vi, i vores målsætninger, fortælle omverden, at Lions er en verdensomspændende 

humanitær organisation, som hjælper hvor der er behov for det. Og at vi gør det med ansvar overfor vores børn og 
børnebørn. 

Derfor har jeg en opfordring til alle klubber: 

”WE SERVE” – vi hjælper, med ansvarlighed for vores fremtid. 

Plant et træ ved plejehjemmet – daginstitutionen – børnenes legeplads eller andre steder hvor vi – med god samvittighed 
kan fortælle, at vi, med få midler kan få Lions målsætning og klimaet til at passe sammen. 

Er der spørgsmål til ovenstående, er i velkommen til at kontakte mig. 

Henrik Nielsen 
Lions Club Nørre Alslev 

2. Vicedistriktsguvernør 2009 / 2010 
Distrikt 106A 

Læs mere om NSR i LION nr. 4  - 2010 

Lions Club København ØSTERBRO 

1960 – 3. februar – 2010 

I anledning af klubbens  
50 års jubilæum 

indbyder vi til Reception  

onsdag d. 3. februar 2010 

kl. 14.00 – 17.00 

i Sankt Jakobs Sognegård, 

Østerbrogade 59,  
2100 København Ø 

 
Det vil glæde os hvis du/I vil deltage og 

være med til at fejre vort jubilæum. 

I forbindelse med receptionen byder  

klubben på et mindre traktement. 

 

 

 

 

 

 

Lions Club København ØSTERBRO 

 



 

 DG NYT 106A 2009 2010 

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage  
efter møde  4 

2010 / 11 

1. kabinetsmøde 21. august 2010 

2. Kabinetsmøde 23. oktober 2010 

3. Kabinetsmøde 8. Januar 2011 

4. Kabinetsmøde 26. marts 2011 

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage efter møderne 

1 C, 2 D, 3 A, 4 B. Evt. 5 A 

Andre officielle datoer: 

PR instruktørseminar 9. februar 2010 i Ringsted  
(evt. sammen med D) 

PR Seminar 23. februar 2010 i Vordingborg  
(sammen med D) 

PR Seminar 27. februar 2010 i Frederikssund  
(sammen med D) 

Præsident seminar 27. marts 2010 i Vordingborg 

Leadership 05 – 07. marts 2010 i Odense 

Møde for nye Lions, onsdag d. 17. marts 2010 i Næstved 

Distriktsmøde 24. april 2010 i Dragør 

Gadekamp uge 18. 2010 hele landet 

 

Hvor er DG og VDG i februar  2010 

 

DG: 

01. februar – LC Nykøbing 

04. februar – LC Slagelse 

22. februar – egen klub 

 

VDG 

09. februar – PR Instruktør seminar i Ringsted 

23. februar – PR Seminar i Vordingborg 

25. februar - egen klub 

27. februar – PR Seminar i Frederikssund 

 

2. VDG 

01. februar - egen Klub 

15. februar – egen klub 

 

PRC 

01. februar – egen klub 

09. februar – PR Instruktør seminar i Ringsted 

23. februar – PR Seminar i Vordingborg 

27. februar – PR Seminar i Frederikssund 

 

ITC 

09. februar 2010 – LC Hedeland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service holdet på arbejde! Side 5 

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER 
2009 / 10 

 

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 
ARBEJDSDELING 

Hverdagsfornemmelse. 

Jeg hader slid og slæb 

       som pesten 

men bliver bestandigt 

       holdt i sving, 

for andre gør jo 

        ingenting,- 

og jeg må gøre 

        hele resten. 
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L ions Danmark 106A 
februar 2010  

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 

Side 6 

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 

Indbydelse til  

LIONS  
orienteringsaften. 

Alle nye Lions med evt. led-
sager inviteres hermed til 

MØDE FOR NYE LIONS 

—————————————— 

onsdag d. 17. marts 
2010 kl. 18.30 

Hotel Kristine, Næstved   

—————————————— 

Vil du vide mere om LIONS? 
Er det denne aften du mø-
der op. Husk mødet er også 
for din ledsager og sponsor. 

Mødet skal være med til at 
give dig et bredere og mere 
nuanceret billede af Lions 
Club International, både 
den danske og den interna-
tionale. 

Vi har erfaring for, at det 
kan blive en god og udbyt-
terig aften i en god atmo-
sfære. 

Har du som lion aldrig del-
taget i et Lions orienterings-
møde, vil vi varmt anbefale, 
at du og din ledsager møder 
op. 

Mødet starter med spisning 
og slutter ca. kl. 22.00 

 

Reserver allerede aftenen 
nu, der vil senere komme 
pris og tilmelding til klub-
berne og på 
www.lionsoffice.dk 

 

Med Lionshilsen 

Torben Lynggaard 

UDC-106A 
Deadline 

 
Materiale til: 

Lion Magasin nr. 4  
– 03. februar 2010 

A-NYT nr. 9  
– 14. februar 2010 

 

 

Alle former for  
indbetalinger til distrikt 
106 A kan ske ved over-
førsel til : 
 

          Jyske Bank  
   5069 – 0001089101  
 
      eller ved check til  
 
      DK Aage Stenholt,           

      Vestervej 18, 2 tv,  
      4100 Ringsted. 

      Husk klubnavn og  
      aktivitet! 

TRE NYE MEDLEMMER på engang. 
 

Lions Club Ringsted Knud Lavard optog 
ved klubmødet den 11. november 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 nye medlemmer. Det er fra venstre 
mod højre Henrik Witthøft Jørgensen, 
Mogens Nielsen og Thomas Olsson.  
Til højre ses klubbens  
præsident Palle Vasehus  


