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Hej med jer.
Nu er det allerede tid til igen at
sætte sig ned for at nedfælde en
måneds begivenheder. Mange har
nok haft travlt med at skrabe fortov
og indkørsel fri for sne, men det
går den rigtige vej – det bliver lysere og lysere – og det gør det også for vort distrikt. Vi har jo 60 års
fødselsdag i år (LC København), så
der er noget at fejre, og det er jo
ikke kun i vort distrikt, at vi bliver
60 – det er Lions Danmark, som
runder i år

LC København / Lions
Danmark fylder 60 år i
september 2010
I forbindelse med projektet med
Hjerneskadeforeningen, så må jeg
desværre meddele, at Kronprinsessen ikke kan komme til vort
Distriktsmøde i Dragør. Jeg arbejder i stedet på at få Kronprinsessen
ud på Lions Kollegiet en dag i uge
18, hvor der så bliver lavet en donation i forbindelse med et foredrag
eller lignende. Jeg beklager, at det
ikke kunne lade sig gøre til Distriktsmødet, men som tidligere
sagt, så vil hun komme, såfremt
hun er disponibel, og det skulle hun
være i uge 18. Man kan jo sige, at
det falder godt i tråd med vor Gadekamp/Synlighedskampagne – for
der vil pressen være til stede.
Der skal lyde et stort tak til de
klubber, som har givet tilsagn om
at støtte op om projektet og jeg vil
bede de, som endnu ikke har givet
Aage Stenholt besked, snarest muligt meddele hvad de vil donere elDG NYT 106A 2009 2010
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ler hvis I ikke vil donere (helst pr.
mail), så vi kan melde ud til Hjerneskadeforeningen hvilket beløb de
kan regne med, at deres protektor
vil få overrakt.

Ellers går det godt i Distrikt 106A – medlemstallet er status quo
Ellers går det godt i Distrikt 106A –
medlemstallet er status quo – men
jeg tror, at vi kommer ud med en
tilgang for der sker noget, når jeg
er rundt på klubbesøg – ligesom
det står nævnt i referaterne at der
er medlemmer på bedding – nu
skal der så siges, at der står ikke
noget om, at 1 eller 2 har meldt sig
ud, så referaterne er positiv læsning.

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

Lions – med hjertet

En lille ”reminder” Husk at få
de nye medlemmer registreret
i Lions Office.
Jeg håber, I alle er kommet godt
igennem den lange snevinter og er
ved godt mod til at køre videre i en
god Lions ånd og husk ”LIONS MED
HJERTET” – har man ikke det med
så går det ikke.
Kan I have det godt til næste gang.
Niels Erik Kjær
DG 106A

På gensyn
næste gang...

DG Niels Erik Kjær
Månedens Piet Hein

LANDET OMKRING NUL
Pessimistisk vejr-gruk
Vi lever i et grænseland
imellem frost og tø,
og dette land er skiftevis
en snemark og sø.
Så går du ud en formiddag
en lille tur på ski,
så husk at ta en jolle med
at ro tilbage i.
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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
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

Lej en Mobil
Dankort-terminal.

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
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

Henvendelse:

Arrangør: LC Dragør / LC København Østerbro

LC Ringsted

19. maj 2009 Rådhuskoncert, 35 gang - Københavns Rådhus

Send ind til DGNyt
med en kort
beskrivelse

Arrangør: Region 1 Zone 1

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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Distrikt 106 A
Indbydelse til

Indbydelse til

Præsident-seminar 2010

LIONS orienteringsaften.

Alle kommende præsidenter vil vi hermed
gerne se til Præsident Seminar 2010

Alle nye Lions med evt. ledsager inviteres hermed til
MØDE FOR NYE LIONS

Lørdag d. 10. april 2010
kl. 08.30 – 16.00 i
Vordingborg Medborgerhus

Onsdag d. 17. marts 2010 kl.
18.30
Hotel Kristine, Næstved

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

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

Kan købes og erhverves i

Erfaringsudveksling

Lions DK SUPPLY butik,
Hillerød

Det giver du:

Webbutik på Lions
Office

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

Vil du vide mere om LIONS? Er det
denne aften du møder 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 internationale.

Vi har erfaring for, at det kan blive en
god og udbytterig aften i en god atmosfære.

Har du som lion aldrig deltaget i et
Lions orienteringsmøde, 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
klubberne og på www.lionsoffice.dk

Torben Lynggaard
UDC-106A

Med Lionshilsen
Torben Lynggaard
UDC-106A
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Det sker i 106A
DISTRIKTSAKTIVITETEN
MASANGA LEPROSY HOSPITAL I SIERRA LEONE
Af: Povl Schøn—Masanga koordinator
Foreningen bag vores distriktsaktivitet, Masangas
Venner, afholder generalforsamling:
Lørdag den 20 marts 2010 kl. 10.15 i Kulturcenteret,
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Alle Lionsmedlemmer er velkommen til at deltage,
både medlemmer og ikke medlemmer, man kan på
dagen melde sig ind i foreningen for kr. 100,- pr. år.
Afslapning på hospitalet, Peter og læge Susanne Hass

Dagsordenen kan ses på: www.masanga.dk

Som noget helt enestående ved denne dag, vil man kunne møde
hospitalets Direktør Thomas Fortune, som vil svare på spørgsmål
fra deltagerne, endvidere vil han medvirke i den efterfølgende
workshop hvor han vil være gæsteoplægsholder om:
"Masangaprojektets udfordringer og perspektiver - en rejse
fra kaos til bæredygtighed."
Mød op og hils på den loyale og trofaste medarbejder fra Sierra
Leone som har været med i projektet siden starten.

hospitalets Direktør Thomas Fortune

Thomas Fortune vil være i Danmark i ca. 8 dage, hvis der er en
enkelt eller to klubber der kunne tænke sig et besøg af ham, så
kontakt mig på mail: povl.schoen@lions.dk
Ifølge programmet er der generalforsamling fra kl, 10.15 til kl.
12.00
Der kan bestilles frokost kl. 10.00 som afholdes fra 12.00 til kl.
13.00
Der er workshop fra kl. 13.00 til kl. 17.00
Der er festmiddag hos Peter (klinikken) fra kl. 18.30

Hele programmet og tilmeldingsblanket kan se på:
www.masanga.dk eller evt. kontakt mig på
povl.schoen@lions.dk eller tlf:43 52 15 41

Lions 106A
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Service holdet på arbejde!
Hvor er DG og VDG i marts 2010

DG:
08. marts – LC Torslunde Ishøj
13. marts – Kabinetsmøde i København
17. marts – Møde for nye Lions i Næstved
20. marts – GR møde i 106 D
22. marts – egen klub

VDG
13. marts – Kabinetsmøde i København
17. marts – Møde for nye Lions i Næstved
18. marts – egen klub

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER
2009 / 10
4. Kabinetsmøde

13. marts 2010

20. marts – GR møde i 106 D

2. VDG
01. februar - egen Klub

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage
efter møde 4
Andre officielle datoer:
————————————————————————
2010/11

13. marts – Kabinetsmøde i København
15. februar – egen klub
17. marts – Møde for nye Lions i Næstved
20. marts – GR møde i 106 D

1. kabinetsmøde 21. august 2010
2. Kabinetsmøde 23. oktober 2010

PRC

3. Kabinetsmøde 8. Januar 2011

01. februar – egen klub

4. Kabinetsmøde 19. marts 2011

13. marts – Kabinetsmøde i København

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage efter møderne
1 C, 2 D, 3 A, 4 B. Evt. 5 A

17. marts – Møde for nye Lions i Næstved
20. marts – GR møde i 106 D

Andre officielle datoer:
Leadership 05 – 07. marts 2010 i Odense
Møde for nye Lions 17. marts 2010 i Næstved
Præsident seminar 10. april 2010 i Vordingborg
Distriktsmøde 24. april 2010 i Dragør

UDC
13. marts – Kabinetsmøde i København
17. marts – Møde for nye Lions i Næstved

Gadekamp uge 18. 2010 hele landet
Årsmøde 11 – 13. juni 2010 i København
Europaforum 4 – 6. november 2010 i Bologna, Italien

Referater fra jeres
klubmøde, skal
sendes til
referat.a@lions.dk
NB! Husk Klubnavn i Emnefeltet
DG NYT 106A 2009 2010

Kabinetsmedlemmer
13. marts – Kabinetsmøde i København

Deadline
Materiale til Lion Magazine nr. 5
– 31. marts 2010
A-NYT nr. 10
– 15. marts 2010
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Det sker i 106A
LC København ØSTERBRO rundede et halvt århundrede d. 3. februar 2010 og holdt på selve dagen en reception i
Sankt Jakob Kirkens skønne menigheds sal.
Klubben havde den store fornøjelse, at kunne uddele en donation til Lokalt, Nationalt og Internationalt projekter / Aktivitet, som blev overværet af repræsentanter fra Lions Danmark, Distrikt og gode venner fra Lions samt samarbejdspartner.

Service holdet
ønsker
LC København
Østerbro

Lions Kollegiet v/ Centerchef Børge
Grevsen får overrakt maleriet ”Fra Alba”
malet af Jørgen Larsen, til udsmykning
på Lions Kollegiet.

et stort
tillykke!!

Guvernørrådsformanden Kay C. Pedersen ønsker den jubilerende klub
tillykke.

Lions Club Vallensbæk
40 års jubilæum

Indbydelse
I anledning af LC Vallensbæks 40-års jubilæum, d. 2. marts 2010 vil vi gerne indbyde til reception

Lørdag den 6. marts 2010 kl. 14.00 – 15.30
Korsagergård
Vejlegårdsvej 121 – 2625 Vallensbæk
Det vil glæde os, hvis du/I vil deltage og være med til at fejre vort 40 års jubilæum.
Ved receptionen deltager Borgmester Kurt Hockerup og medlemmer af Vallensbæk Kirkekor,
der vil synge for os.
Klubben vil også der blive donerer kr. 125.000,- til 13 velgørende formål lokalt, nationalt og internationalt.
Der vil også under receptionen kunne erhverves et eksemplar af klubbens
40 års jubilæumsskrift, med klubbens historie på 48 sider.
Lions Club Vallensbæk
Ole Priess
Præsident
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Melvin Jones Fellowship til Lars Hjorth

Lars Hjorth modtager sin MJF udnævnelse
af P. Jens C. Johansen

Lidt inde i festmiddagen bankede Jens J. på glasset, hvorefter
vores præsident indledte med at sige mange pæne ord om
Lars Hjorth og hans store og entusiastiske engagement i Lions
igennem 33 år. Jens overrakte herefter Melvin Jones Felowship
Award til Lars, som rejste sig og med stolthed modtog denne
pris. Lars har altid været afholdt og respekteret i LC Østerbro
for sin omhyggelighed, flittighed samt evne til at forene alle
kræfterne i klubben på klubmøderne og på vores aktiviteter.
Han har bevidst igennem årene i Lions valgt at koncentrere sin
indsats i det nære klubarbejde frem for at være med i arbejdet
i kabinettet. Lars var tovholder for afholdelsen af distriktsmødet i år 2000, som LC Østerbro var arrangører af. Nu -10 år
efter - hvor vores klub står foran et endnu større arrangement
- Lions Danmarks årsmøde i juni i København er Lars også ankermand for dette arrangement. I særnummeret af Østerbrølet
fra februar 2010 i forbindelse med vores 50 års jubilæum har
Lars skrevet en artikel, hvor han gør opmærksom på at skabe
aktiviteter, der er nærværende og personlige for dem, vi hjælper. Den største og stærkeste oplevelse var nok den tillid som
han skrev de handicappede børn viste os Lions, som agerede
som en slags faddere for dem under hele opholdet

Jens Johansen udnævnes som LCIF ambassadør
Tekst og fotos: Kim Radmer
Så var det VP Lars Hjorths tur til at banke på glasset. Denne
gang var det for at overrække den højeste udmærkelse en
Lions kan få til Jens Johansen. Lars kunne på vegne af denIPIP & ordførende for LCIF Albert Brandel fra USA udnævne
og hædre Jens som Lions Clubs International Foundation
Ambassadør. Jens har også tidligere modtaget Melvin Jones
Fellowship I udmærkelsen gøres opmærksom på den interesse Jens har udvist i at hjælpe sine medmennesker med at
forbedre livskvaliteten for nødlidende mennesker rundt om i
verden. I dette arbejde skal ikke mindst Jens’ enorme indsats for Lions Kamp mod Blindhed fremhæves, hvor Jens har
ydet en stor indsats som distriktets koordinator for at indsamlingen til denne kampagne blev så succesfuld som den
blev. Til udmærkelsen fulgte udover et brev fra den IP internationale præsident også en diamantnål, som Lars står med
i hånden inden den sættes på Jens.

Jens C. Johansen modtager sin
MJF Ambassadør nål af VP Lars Hjorth
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Lions Danmark 106A
marts 2010

Distrikts budget for 2010/2011
Af 1.VDG Jørgen Ploug

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

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

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.)
Convention garantifond 20 kr. (uændret)
I alt nationale udgifter 640 kr.
Internationale afgifter 215 kr. (- 20 kr.)
I alt 855 kr. pr medlem. (+10 kr.)
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.

HUSK ÅRSMØDET i
KØBENHAVN

11 – 13. juni 2010
Sæt X i kalenderen

så bør du erkende
at vejen er slut.

Region 2 - Zone 3:

ZF Niels Ferdinand, LC Nykøbing
VZF Svend-Helge Hansen, LC Nysted
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To råd for vandrere

ved et adgang forbudt,

ZF Mogens Jensen, LC Slagelse
VZF John Jagd,
LC Ringsted Knud Lavard

Region 2 - Zone 4:

ADGANG
FORBUDT

Ender din vej

Region 2 - Zone 2:

ZF Per Nielsen, LC Vordingborg
VZF – Vakant

Piet Hein gruk:

Men hvis du går vidre

Årsmødet afholdes på
Rigshospitalets Auditorium
Lørdag d. 12. juni 2010
Hilsen fra løverne i København
ØSTERBRO

så gå resolut
så alle tro,

