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I dette nummer:
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Hej med jer
Nu har det vilde juleræs lagt sig, og
et nyt år er ved at gå i gang. Nu
har jeg kun halvdelen af min tid
som DistriktsGuvernør tilbage –
hvor tiden dog er gået hurtigt.
I det første halve år har der jo været en del turbulens og jeg vil håbe
den anden halvdel vil give det modsatte. Jeg håber og tror på, at vi
sammen kan give Hjerneskadeforeningen en donation, som vil give
meget omtale både inden for Lions
men også i den nationale presse. Vi
arbejder på at få Kronprinsesse Mary til at modtage donationen
(Kronprinsessen er projektor for
Hjerneskadeforeningen), og samtidig arbejder vi på at få Hjerne Madsen til at komme og holde foredrag.
Hvis dette går i orden, så bliver det
et at de helt store Distriktsmøder
der er holdt. Med P-posten er der
noget materiale om Hjerneskadeforeningen – hvad de laver og står
for. Foreningen er repræsenteret i
næsten alle kommuner og de vil
gerne komme ud og fortælle hvad
de laver. Donationen vil bl.a. gå til
Hovedhuset (et sted, hvor man forsøger at hjælpe hjerneskadede ud i
det ”normale” arbejdsliv igen) –
telefonlinje (hvor pårørende kan få
hjælp i den svære situation) – og til
hjælp til deres sejlerlejr, hvor hjerneskadede komme ud og sejle –
ligesom vi gør med YE lejren og
Fulton. Dette var blot nogen af tingene, som Hjerneskadeforeningen
hjælper med.. Hjerneskadeforeningens motto er: Liv der reddes skal også leves. Jeg håber, at
klubberne vil støtte op om projektet – for uden jeres støtte kan vi
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ikke gennemføre dette arrangement.
Som Hans Vernerbo, MERL, skriver i
sit indlæg, så giver distriktet 1 flaske vin pr. + medlem – dvs. at
transfer ikke gælder – kun medlemmer, som giver klubben en tilvækst
i forhold til 01.07.09 og frem til
30.06.10.
Husk derfor også at få medlemmerne ind i LionsOffice, da det er det tal
vi går ud fra.
Til slut vil jeg gerne opfordre til at
de medlemmer, som kunne tænke
sig at stille op som VZF eller 2. VDG
melde sig hurtigst muligt.
VZF skal gøre det på det næstkommende zonemøde og 2. VDG skal
indstilles af sin klub, hvorefter jeg
skal have besked. Jeg kan kun sige,
at det er utroligt givende og man
skaber mange kontakter rundt omkring, så vent ikke for længe.
Til slut vil jeg ønske alle et godt og
lykkebringende nytår med tak for
det gamle.

”Bevægelse fremmer vækst”
Internationale
President
Eberhard J. Wirfs’ Motto
Lions Danmark 106A
januar 2010
Månedens GRUK af Piet Hein

NYTÅRSTANKE
Du, som mente, alt var let,
revidér dit regnebræt!
Du, som føler alt forgæves,
undersøg hvad mer der kræves!
Netop dét gør livet gruligt
krævende og kært,
at det ikke er umuligt
men er svært.

HUSK ÅRSMØDET i KØBENHAVN
Sæt

X

11 – 13. juni 2010

DG Niels Erik Kjær

På gensyn
næste gang...
Lions – med hjertet

Løverne i
København ØSTERBRO
ønsker alle Lions
”Godt NYTÅR”
med et på gensyn i København.
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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

EVENTKALENDER 106 A
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

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

Send ind til DGNyt
med en kort
beskrivelse

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

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

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

Godt Nytår
DG NYT 106A 2009 2010
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Det sker i Lions Danmark
Nyt fra GMT / MERL gruppen.
Status her ved årsskiftet:
Som det eneste distrikt i DK har vi medlemsfremgang.
Det er ikke noget stor fremgang, men den er der.
Der er også noget der tyder på at vi får flere nye ind i den nærmeste fremtid, efter det vi kan læse i referaterne. Stor tak til klubberne, og fortsæt endelig med det gode arbejde.
Husk at nye medlemmer skal ”nurses” så de falder godt til i klubben.
Det er vigtigt at få dem ”med i kredsen” lige fra start, det gælder også for
ledsageren. Sponsor har en meget vigtig rolle i dette arbejde, husk det!
For at et nyt medlem skal føle sig velkommen i klubben er det også vigtigt
at få det indberettet til LionsOffice. Det bør ske inden 48 timer fra optagelsen. På den måde oplever det nye medlem at det for alvor er rigtigt med
i Lions organisationen Husk det nu!!
Udvalget arbejder for tiden på højtryk for at få startet to nye klubber i distriktet. En kvindeklub i Næstved området og en blandet klub i Faxe området. Vi får god opbakning og hjælp fra klubberne og ZF i området, men
det er ikke nogen let opgave, så derfor ville det være dejligt hvis vi kunne
få lidt hjælp til emner fra øvrige Lions medlemmer. Hvis I kender nogen
der kunne være interesseret i at komme ind i en af disse klubber, så kontakt venligst undertegnede.

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 d.
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:

Udvalget har også gang i hjælp til klubber, der har problemer med få medlemmer og en høj gennemsnitsalder, det er et arbejde, der kræver at man
Har du lyst til
indser problemet inden det er for sent.
et arbejde i
Prøv på et klubmøde at få tid til at ”spå om fremtiden” kabinettet??
Hvordan ser vor klub ud om 3-5 år?
Vi i udvalget vil meget gerne have en tilbagemelding fra alle klubber om
Der er brug for Vicezoneformænd
deres forventninger til antal medlemmer og hvad man vil gøre for at styrke (VZF) til støtte for Zoneformænd
klubben de næste 3-5 år.
(ZF) i zonerne.

Husk vort fantastiske tilbud:
1 flaske god rødvin på en flot flaske pr. + medlem i dette klubår.
Se regler i ANyt.

VZF vælges af zonens klubber som

Hermed ønskes alle en god jul og godt nytår med mange nye medlemmer.

Valget finder sted på 3. zonemøde

På MERL gruppens vegne Hans Vernerbo

i februar 2010.

stedfortræder og efterfølger for ZF,
når denne går af efter tur.

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
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Det sker i 106A
Lej en Mobil
Dankort-terminal.

Traditionen tro holdt
LC ØSTERBRO sin årlige Julekoncert i Skt. Jakobs Kirke og i år havde
man De 3 kgl. Tenorer og Sankt Annæ Pigekor.
PRC Jens Chr. Johansen og foto.
Søndag d. 6. december 2009 afholdte vi vores traditionelle julekoncert, som for publikum skal være en underholdende og afslappende
stund i den travle julemåned.
Koncerten startede med Sankt
Annæ Pigekor der sang julen ind
med de populære og klassiske
julesange.

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

Herefter tog De 3 Kgl. Tenorer
over sammen med deres pianist
og fyldte kirkerummet ud med
opera, operetter, anekdoter, musical og julesange, så ikke et øje
var tørt.
Efter koncerten var det dejligt at
høre fra publikum, at det havde
været en fantastisk oplevelse og
god start på julemåneden, hvilket resulterede i, at der blev doneret yderligere et beløb til vort
arbejde, så det var en god julegave.
Koncerten var givet til Sexmisbrugte / incestofre i Stor København
og til Lions humanitære arbejde.

Mobil: 22 47 91 50
Mail:
torben.lynggaard@lions.dk

SMUK Nytårsshow 2010
i Tivoli den 24. januar
med Julie Berthelsen og
Martin Brygmann
Billetter kan som sædvanlig købes på
BILLETnet - tlf. 7015 6565 eller på
www.billetnet.dk eller i Tivolis
Billetcenter - tlf. 3315 1012.

Husk, at for hver billet, I køber til koncerten i Tivoli, donerer SMUK 40 kr. til
Lions, ligesom et eventuelt overskud af
koncerten vil gå ubeskåret til Lions.
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Pianist Semion Balschem / John Venning, Magnus Gislason, Mats Calvèn
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Service holdet på arbejde!
Hvor er DG og VDG i januar 2010
DG:
05. januar – LC Nysted
09. januar – GR. møde på Fyn
11. januar – LC Korsør
13. januar – LC København
15 – 17. januar – NSR i Ålborg
20. januar – LC Køge Bugt
21. januar – LC Sydfalster
25. januar – egen klub
VDG

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER
2009 / 10

09. januar – GR. møde på Fyn
15 – 17. januar – NSR i Ålborg
19. januar – LC Hvidovre

4. Kabinetsmøde

13. marts 2010

3. GR møde afholdes 09. januar 2010
4. Guvernørrådsmødet afholdes 8 dage
efter kabinets møde 4

20. januar – PR-IT møde i Odense
21. januar – LC Greve
2. VDG
04. januar - egen Klub

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:
NSR 15 – 17. januar 2010 Ålborg, DK
Leadership Seminar 5.—7. marts 2010
Distriktsmøde 24. april 2010 i Dragør
Gadekamp uge 18. 2010 hele landet
PR Seminar 27. februar 2010 i Frederikssund
(sammen med D)
Årsmøde 11 – 13. juni i København
—–-——————————————————————

Deadline
Materiale til Lion Magazine nr. 4
- 3. februar 2010
A-NYT nr. 8
– 15. januar 2010
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09. januar – GR. møde på Fyn
15 – 17. januar – NSR i Ålborg
18. januar – egen klub
PRC
04. januar – egen klub
09. januar – GR. møde på Fyn
11. januar – LC Skovbo
15 – 17. januar – NSR i Ålborg
20. januar – PR-IT møde i Odense
MERLC
07. januar 2010 – Faxe, Ny klub
20. januar 2010 – Næstved, Ny klub

Service holdet
ønsker alle
et Godt Nytår

Årgang 10, Nummer 7
Lions Danmark 106A
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Lions - med Hjertet
Distriktsguvernør DG
Niels Erik Kjær
Åparken 92
2605 Brøndby
Tlf.:
43 63 29 06
Mobil.: 31 21 57 66
dg.a@lions.dk
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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

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

BESØG VORES WEBSTED!
LIONSOFFICE
LIONSDEBATFORUM
DIT STED – DIN MENING

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.

ZONE & VICEZONE FORMÆND
i 106 A

Lions Club København ØSTERBRO

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

Månedens GRUK af Piet Hein

TÆNK PÅ DE FATTIGE
I ÅNDEN
Human appel.
Det er skyld i megen kvide
Og elendighed
At det er så svært at vide
Hvad man ikke véd.

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
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Referater fra jeres
klubmøde, skal
sendes til
referat.a@lions.dk
NB! Husk Klubnavn i Emnefeltet
Navne (MJF) og Nekrologer må fylde max 1000 – 1200 anslag
der tages forbehold for redaktionel rettelser m.m..

