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Hej med Jer!
Når dette læses har vi jo haft distriktsmøde i Dragør og det sidste
officielle der så mangler er Årsmødet, som finder sted her i distriktet
den 12. juni på Rigshospitalet. Det
er LC Østerbro, som har taget ansvaret for at arrangere dette Årsmøde, og så er det jo i gode hænder i det år, som er Lions Danmarks jubilæumsår. Vi bliver 60 år
i år, og det er LC København, som
blev stiftet i september for 60 år
siden, og det skal de nok fejre når
den tid kommer.

LC København bliver 60 år
- starten på Lions Danmark
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er nu ovre, så nu er der mange nye
bestyrelser, som venter på at tage
fat i det kommende år.

Hus K at indskrive de nye bestyrelser
i LionsOffice nu...
Der har været afholdt P møde i
Vordingborg – det var et godt møde, hvor de tilstedeværende kom
hjem klædt lidt bedre på til at overtage denne vigtige post i klubben.
Nu er uge 18 på trapperne eller i
gang – i år med kendte ansigter på
plakaterne – Lotte Heise for seksuelt misbrugte / incestofre og Lone
Hertz for Hjerneskadeforeningen.
Det er 2 gode og kendte personer,
som støtter op om Lions hjælpearbejde, og det skal de have 1000
tak for.

Husk at melde jer til Årsmødet –
der kommer bl.a. den internationale præsident, Eberhart Wirffs (hvis
askeskyen vil). Det er utrolig
Jeg håber I får en god aktivitet her
spændende at være med til et årsi uge 18.
møde, hvor Lions Danmarks
”fremtid” bliver bestemt. På dette
årsmøde bliver min efterfølger, Jørgen Ploug, indsat, så han er klar til
at tage over efter 1. juli, hvor min
tid som DG så er forbi.
Ellers går det jo godt i vort distrikt.
Medlemstallet er meget stabilt, vi
er een mindre end da vi startede
på året, men jeg ved, at der er flere på vej ind, så forhåbentlig kommer vi ud med et lille plus. I forbindelse med Convention i juli 2009
har jeg meddelt USA, at vi ville være 15 flere ved udgangen af min
tid. Det kan vi nok ikke nå, men
med de positive tiltag, som er
rundt omkring i klubberne så kommer vi derop ad.
Generalforsamlingerne i klubberne
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”Bevægelse fremmer vækst”
Internationale
President
Eberhard J. Wirfs’ Motto
Lions Danmark 106A
maj 2010

Tak til LC Dragør for
et godt planlagt og
udført Distriktsmøde
2010.
P.s.
Tak for at I huskede os med
allergier - det er det første
Distriktsmøde, hvor jeg ikke
skulle bekymre mig over dette - I havde sørget for at der
stod mad klar til mig!
HUSK ÅRSMØDET i KØBENHAVN

11 – 13. juni 2010
DG Niels Erik Kjær

På gensyn
næste gang...

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

EVENTKALENDER 106 A
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

Lej en Mobil
Dankort-terminal.

19. maj 2009 Rådhuskoncert, 35. gang Københavns Rådhus
Arrangør: Region 1 Zone 1-2
3. – 6. juni 2010 – Lions Byfest i Ringsted
Arrangør: LC Ringsted – LC Ringsted Knud lavard
www.ringsted-byfest.dk
18 – 20. juni 2010 – Kræmmermarked ved
Solrød Idræts Center

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

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
K – S seminar 2. juni i Ringsted
Kære kommende K og S i klubberne.
Der afholdes den samme aften et seminar for klubbens kasserer og sekretær.
Onsdag d. 2. juni kl. 18.30 – 22.00
Ringsted Brand- og Redning.
Rønnedevej, 4100 Ringsted

Gør LIONS synlig
Gadekæmper veste
(godkendte trafikveste)
Diverse Brochure om
Lions Aktiviteter
Streamer Lions kamp mod
blindhed, plakater m.m.

Bliv opdateret med de sidste nyheder.
Der vil være en passende forplejning.
Tilmelding senest den 26. maj via mail til
udc.a@lions.dk eller torben.lynggaard@privat.dk
Pris: kr. 150.Betaling til DK Aage Stenholt konto: 5069-1089101
——————————————————————————————————————

Kan købes og erhverves i
Lions DK SUPPLY butik,
Hillerød

ZF – VZF seminar 26.maj i Ringsted

Webbutik på Lions
Office

Alle kommende ZF og VZF, for den nye lionssæson, inviteres hermed til
årets ZF-seminar.
Vi forventer at alle deltager
Onsdag d. 26. maj kl. 18.30 – 22.00
Ringsted Brand- og Redning.
Rønnedevej, 4100 Ringsted
Aftenens program er en blanding af undervisning,
Gruppearbejde og erfaringsudveksling.
Kontakt til: udc.a@lions.dk
UDC A Torben Lynggaard
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Det sker i 106A
Da Lone blev en Løve…
Af Carsten Thorsen - LC København

Distriktsmødet i Dragør blev sunget i gang
af Dragørs Sangforening der gjaldede om
historiens vingesus og om livet og lykken i
at bo i Dragør, hvorefter der blev budt velkommen hele 3 gange—først af Præsidenten eller Formanden, som de kalder det på
disse kanter, derefter af Borgmesteren og
til sidst af DG Niels Erik Kjær. Så skete
det—Lone Hertz indtog podiet og fortalte
om sit syn på livskvalitet og hvad det så er.
Lone Hertz er i sig selv en fantastisk personlighed og hun fortæller en tekst, så man
bliver draget—”Lev vel og med de kvaliteter
du mener du har brug for” - Lone fremsagde forskellige digte og anekdoter fra sit liv
og fra såkaldte ”åndssvage” patienter - hun
viste en monolog om en enlig mors fantasi
brev til sin eksmand - et voldsomt og barsk
indblik i en verden vi ikke ser så tit. Danmarks behandlings verden fik en kærlig opsang; ” Husk de gamle, syge & svage - det
kan da ikke være svært, at lave en tjekliste
for personalet og undersøge lokummerne
inden de går hjem, så vi ikke fremover skal
finde mennesker døde…under kummerlige
forhold - det har de ikke fortjent..” ” Der
var en lille fugl, der var grå, den havde en
ørn i hjertet..” forsatte Lone .. ” Find en
sang på vejen og gør den til din
egen..”Lone Hertz fik efter sit indlæg stående applaus, en check på 200.000 kr. til
Hjerneskadeforeningen. Lone Hertz fyldte
71 år den 23. april og fik velfortjent en fødselsdagsang af hele forsamlingen dirigeret
af formanden for Hjerneskade foreningen.
DG Niels Erik Kjær overraskede derefter Lone Hertz med en Melvin Jones Fellow og deklarerede, at Lone Hertz nu var en æresløve
af Lions Danmark. En rigtig fornem og god
start på et gennemført Distriktsmøde i Dragør 2010 - Tak for en god dag, skal lyde til
LC Dragør - I gjorde det godt.
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Gadekamp 2010 - uge 18
Så ligger materialet til årets synlighedskampagne
på LionsOffice. Fokusområderne er Centre for
seksuelt misbrugte og Hjerneskadeforeningen. Der er udarbejdet en række artikler for begge projekter med henholdsvis Lotte Heise og Lone
Hertz, ligesom der findes annoncer for begge projekter. Materialet ligger under Værktøjer/
Gadekamp her på hjemmesiden.
Yderligere materiale, veste (godkendt trafikvest)
m.m. kan rekvireres og købes på kontoret i Hillerød.
Oplysninger om lokalafdelinger for Hjerneskadeforeningen kan hentes på flg. hjemmeside:
www.hjerneskadeforeningen.dk
------------------------------------------Oplysninger omkring Seksuelt-misbrugte & Incestofferer og lokalafdelinger kan hentes på flg.
hjemmesider:
Landsorganisationen mod seksuelle overgreb:
www.imso.dk
Styrelsen for social service Tlf. 33 17 09 00 –
www.servicestyrelsen.dk
www.incest.dk – www.seksuelt-misbrugte.dk
På de ovennævnte hjemmesider har i mulighed for
at hente yderligere oplysning samt information.
God kampagne ønskes I alle fra Kabinettet i
106A
———————————————————

Service holdet på arbejde!

Side 5
Hvor er DG og VDG i maj 2010
DG:
20 - 23. maj – Årsmøde i Norge
25. maj – egen klub
VDG
20. maj – egen klub
26. maj – ZF & VZF seminar i Ringsted
2. VDG
03. maj - egen Klub
17. maj – egen klub

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER
2010/11
1. kabinetsmøde 21. august 2010

PRC
03. maj – egen klub
26. maj – ZF & VZF seminar i Ringsted

2. Kabinetsmøde 23. oktober 2010
3. Kabinetsmøde 8. Januar 2011

UDC

4. Kabinetsmøde 19. marts 2011

26. maj – ZF - VZF. Seminar i Ringsted

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage
efter møderne

24. april – Distriktsmøde i Dragør

1 C, 2 D, 3 A, 4 B. Evt. 5 A
Andre officielle datoer:
Gadekamp uge 18. 2010 hele landet
ZF & VZF seminar 26. maj 2010 i Ringsted
K – S seminar 2. juni 2010 i Ringsted
Årsmøde 11 – 13. juni 2010 i København
Midtvejsmøde 13. november 2010 i Ringsted
Europaforum 4 – 6. november 2010 i Bologna,
Italien

Et ORD MED PÅ VEJEN
Nodenøgle til livsanskuelse
Hvorfor mon alle folk går rundt
og kun har blik for trist og ondt?Jeg undres ved hver lysplet på min vej
og tænker: Gud er god endda,

2010 / 11

for han har sagt: Halleluja-

NSR 28 – 30. januar i Hyvinkää, Finland

han kunne liså godt ha sagt: Hallelunej.

Distriktsmøde 30. april 2011 i Vallø/Stevns
Årsmøde 17 -19. juni 2011 i Guldborgsund

GRUK af Piet Hein

Deadline

Referater fra jeres
klubmøde, skal
sendes til
referat.a@lions.dk

Materiale til Lion Magasin nr. 6
– 28. maj 2010

NB! Husk Klubnavn i Emnefeltet

A-NYT nr. 12 – 15. maj 2010
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INFORMATION & SYNLIGHED
skudt i gang på Stevns
Lions

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

I Weekend 16 – 18.
april afholdes Hårlevmessen.
LC Stevns og LC Vallø
var gået sammen om
en stand, for derigennem at sprede kendskab til Lions i vores lokalområde.

2.den VDG valget på årets
Distriktsmøde d. 24. april i Dragør.
Der var som de foregående år kampvalg til ovennævnte
post og i år stod den mellem ZF Per Nielsen, LC Vordingborg og ZF Hans Hagbard Petersen, LC Vallø.
Kandidaterne fik hver 5 min. til at præsenterer sig, hvorefter de delegerede afgav skriftlig afstemning.
Dagens dirigent kunne lidt senere fortælle forsamlingen at
det var ZF Per Nielsen, LC Vordingborg som var valgt til ny
2.den VDG for 106 A.
2.den VDG bliver også i det kommende år kabinets sekretær for 2010-11.

Ny valgte 2. VDG Per Nielsen

OM SVINGHJUL
Stemningsbillede fra
Distriktsmødet 2010

Huskevers
for dem som kommer slentrende ind
og gør ingenting.
Går Ens svinghjul i stå
bliver man fyldt af fandens
energi til at få
det til atter at gå –
ved at bremse en andens.
Månedens GRUK
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LØVERNE fra LC KØBENHAVN ØSTERBRO
Indbyder herved til ÅRSMØDE 2010
11. – 13. juni
Besøg
www.lionsårsmøde.dk eller www.lionsaarsmoede.dk
og læs om arrangementet og tilmeld jer.
Årsmødet afholdes på Rigshospitalets
Auditorium Lørdag d. 12. juni 2010

SIDSTE TILMELDINGSFRIST 7. maj 2010
Vi glæder os til at se jer
LC København ØSTERBRO

DISTRIKTET gav 200.000.- Kr. til Hjerneskadeforeningen.
Som opstart for den kommende
synlighedskampagne i uge 18 lagde Distrikt 106 a’s klubber ud med
at donerer Kr. 200.000.- til det
projekt man i august 2009 havde
besluttet at støtte. På Distriktsmødet i Dragør havde vi fornøjelsen at
høre Lone Hertz fortælle om
”Livskvalitet – og hvad er så det?”
og efter foredraget havde DG Niels
Erik Kjær fornøjelsen at overrække
donationen til Lone Hertz, Formand
Niels-Anton Svendsen & Direktør
Svend-Erik Andreasen fra Hjerneskadeforeningen i Danmark.
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NEKROLOG
Asmus Lassen, 1928 – 2010, LC Ringsted
Lions Club Ringsted har mistet et af sine ældste medlemmer.

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
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

Asmus Lassen døde efter længere tids sygdom natten til den
7.april i en alder af 81 år.
Asmus nåede at være medlem af Lions i 32 år, idet han blev optaget i LC Lillerød i 1978, hvor han var præsident i 1981/82.
I 1984 kom han til Ringsted, hvor han blev garnisonskommandant. Da der her havde været tradition for, chefen på kasernen
var medlem af Rotary, fik Asmus en opfordring til at blive
medlem, men han kunne meddele, at han var medlem af Lions,
og det ville han fortsætte med at være. Han var altid glad og stolt
over sit medlemskab.
I 1989/90 var han præsident for LC Ringsted, og han har derudover gennem årene deltaget i arbejdet i klubbens forskellige udvalg.
Han deltog aktivt i diskussionerne på klubmøderne og havde ofte
markante meninger, som naturligvis blev respekteret.
Asmus blev udnævnt til Melvin Jones Fellow i 2004.

BESØG VORES WEBSTED!

Æret være Asmus Lassens minde.

LIONSOFFICE
LIONSDEBATFORUM
DIT STED – DIN MENING

Lions Club Ringsted

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

Kaj Korsholm

NEKROLOG
Per Nyhuus, 1934 – 2010 – LC Dragør
Efter kortvarig sygdom er der sat et endegyldigt punktum for et ganske enestående menneskes virke.
Per Nyhuus blev 76 år, og var særdeles aktiv til det sidste.
Med 27 års virke i LC Dragør nåede han at øve en ikke ubetydelig
indsats. Således sås han i en næsten uendelig årrække at have beklædt stort set samtlige bestyrelses- og udvalgsposter.
Når Per fremlagde sine indlæg på møderne, aftvang han helt naturligt
en særlig lydhørhed. Han var på mange måder, med sin intellekt, sin
gnist og evne til at overskue et potentielt problem, stærkt med til at
påvirke den endelige beslutningsproces.
Hans stærke personlighed aftvang respekt blandt alle, der omgav
ham.
Per gik foran som et lysende eksempel på, hvorledes problemerne
burde løses, og forventede på den anden side en accept og lydhørhed, som en del af den tillid han viste os andre.
Per Nyhuus levede til fulde op til et af Lions Internationales etiske
regler:
”Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse.
Byg op i stedet for at rive ned”
Æret være hans minde
Lions Club Dragør
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