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rerne foregik på engelsk. Det havde 
man ikke forstået i Cannes – der 
taler men fransk og det er et ver-
denssprog, så alle burde tale det – 
men det gav nogle problemer, som 
så er rettet op igen. Nu bliver det 
spændende næste år i Italien, hvor 
Europaforum så igen er syd for Al-
perne – så kan alt ske igen. På Eu-
ropaforum var der igen meget fo-
kus på medlemssituationen, men 
det er vi forhåbentlig ved at rette 
op på. 

Jeg håber som sagt, at vi mødes på 
Midtvejsmødet i Ringsted – og indtil 
da ha det rigtig godt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej med jer. 

Nu er vi godt i gang i distriktet.  
Der har været flere klubbesøg, og 
det er altid dejligt at komme ud og 
besøge klubberne. Specielt i denne 
tid, da der i mange klubber er med-
lemstilgang og det er jo dejligt. Jeg 
håber, at vi kan bibeholde den kla-
re tendens, der er og få endnu flere 
medlemmer. Der er blot et stort 
men. Man skal huske, at indberette 
de optagne medlemmer til Lions-
Office – ellers tæller de ikke og  får 
heller ikke bladet ” Lion ”  og når 
de har jubilæum, så gælder det 
først fra den dag de er registreret i 
”systemet” – så derfor en stor bøn 

– HUSK AT INDBERETTE NYE MED-
LEMMER. Nu nærmer Midtvejs mø-
det sig jo, og jeg håber, at der 
komme mange for at høre det me-
get fine program, som 1. VDG Jør-
gen Ploug har fået klar til os.  
Husk at tage de nye medlemmer 
med, da man så finder ud af, at 
Lions er andet end ens egen klub. 
Man vil som Lions blive modtaget 
med stor glæde i en Lions Club 
overalt i Verden.  

Siden sidst har der været Europafo-
rum i Finland og det var et rigtig 
godt arrangement. Seminarerne gik 
virkelig godt og timingen var per-
fekt – helt anderledes end i Cannes 
sidste år. Selv om finnerne næsten 
kun taler finsk (og det forstår jo 
ikke ret mange bortset fra finner 
selv), så havde de oversættelse på 
alt og langt af de fleste af semina-
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 Årsmødet afholdes på 
Rigshospitalets Auditorium  
Lørdag d. 12. juni 2010 

Hilsen fra løverne i  
København ØSTERBRO 

HUSK ÅRSMØDET i KØBENHAVN 

Månedens GRUK af Piet Hein 
SKRIFTENS ORD 
Lille tanke om sproget og det 
skrevne ord. 

Autoritetstroens – 

snigende giftsnog 

stivner vort smidige sprog 

til et stift sprog. 

Et levende sprog 

det er mer end et skriftsprog. 

Og hvis man er klog 

Er man mere end skriftklog. 
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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 
 

11. november 2009 - Foredragsaften m/ Jess Myrthu,  
KB Hallen, Frederiksberg 

Arrangør: LC København 

www.koebenhavn.lions.dk  

 

28. november 2009 - Julekoncert m/ Trompetist Per Nielsen, 
 Vordingborg Kirke, Vordingborg 

Arrangør: LC Vordingborg 

www.vordingborg.lions.dk  

 
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  

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

Arrangør: LC København Østerbro & SMUK 

www.oesterbro.lions.dk  

Alle Lions er mere end velkomne, men husk 
lige tilmelding senest 31. oktober  2009 

Øvrige regioner og zoner se klub-
bernes 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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Betalinger til Distrikt 106 A & Lions Danmark 
 

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 

Distrikt 106 A 

Internationale afgifter, Multipel og Distrikt 

Hjerneskadeforeningen 

Holdning & Handling 

IR – Projekter/Aktiviteter 

LCIF  

Masanga Hospital 

NSR Projekter 

Sight First (Lions kamp mod Blindhed) 

YCE – Aktiviteter (Lejr & Pakke) 

Beløb vedrørende ovennævnte, indbetales til distriktets bank-
konto: Jyske Bank: Reg.nr. 5069 – Konto nr. 1089101 

 

DONATION til LIONS KOLLEGIETS Aktivitetskonto: 
Reg.nr. 3001 Konto nr. 4803845662 

Tydeligt mærket: KLUB og PROJEKT 

 

Indbetalinger til LCIF & Sight First kan mærkes MJF (Melvin Jones Fellow) 
hvis man ønsker at beløbet skal kunne bruges til denne udnævnelse. 

Er der spørgsmål, så kontakt Distrikts Kasserer Aage Stenholt. 

 

LIONS Danmark- - Bidrag fra Offentligheden  
(ønsker man skattefradrag skal CPR/CVR nr. vedlægges) 

 
Betalingen til nedenstående anførte konti i Danske Bank: 
Tydeligt mærket: KLUB og PROJEKT 

 

Lions Pris 

Microlån 

Operation Gensyn 

Orkester Norden 

Postkvalitet 

Reg.nr. 3543 – Konto nr. 3543 435 031 

 

Grønlandsfonden 

Reg.nr. 3543 – Konto nr. 3543 571 059 

 

K & H Fonden 

Reg.nr. 3543 – Konto nr. 3543 131 296 

 

Narko (Misbrug – Supply) 

Reg.nr. 3543 – Konto nr. 3543 620 602 
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LC  SYDLOLLAND  PÅ  LIONSOFFICE 
LC Sydlolland havde en godt og anderledes klubmøde torsdag, den 8. okto-
ber. 16 medlemmer var mødt op, og vi startede i vores eget klublokale med 
spisning. Derefter gik vi over på den lokale skole, hvor vi var så heldige at 
have lånt et lokale, hvor vi kunne indtage kaffen, men ZF Niels Ferdinand 
præsenterede sig og fortalte nyt fra zonen. 

Resten af aftenen blev brugt i et edb lokale, hvor vi havde et hav af pc’ere til 
rådighed. VDG Jørgen Ploug var sat på opgaven at guide os igennem LionsOf-
fice. Noget af en opgave, da klubben normalt ikke er så ”nørdede” i den ret-
ning. Vi er ikke til så meget snak, så alle havde i stedet mulighed for at arbej-
de med programmet på deres egen pc’er. Selv vores ældste medlem Hans 
Erik Jensen, 83 år, måtte erkende, at der jo ligger mange oplysninger. Vores 
hjemmeside er underopbygning, så den blev også lige vendt en gang.  

Alle var enige om, at det var en god aften, og kloa får vist mindre arbejde 
fremover, da mange nu selv kan opdatere deres oplysninger. Idéen kan abso-
lut anbefales til andre 
klubber. 

Mange lionshilsner 

Kirsten Teichert 
LC Sydlolland 

Hjælp til IT-gruppen 

Vi har behov for flere dygtige hænder og søger derfor hjælp til IT-strategi og teknik gruppen. 

• Har du lyst til, at være med til, at videreudvikle og sætte dit fingeraftryk på LionsOffice ? 

• Er du vant til at programmere ? 

• Kender du til professionel systemudvikling af webbaserede systemer ? 

• Kan du samarbejde med andre via Internettet og være modtagelig for kritik ? 

• Kan du arbejde alene med komplekse udviklingsopgaver ? 

Er du kreativ og fleksibel - uden at det går udover kvaliteten ? 

Hvis du kan svare Ja til ovenstående så vil vi gerne høre fra dig ! 

Vi står p.t. overfor følgende opgaver: KlubIntra, Eventkalender og opgradering af KlubCMS. 
Endvidere trænger LionsOffice til en overhaling af layoutet og justering af DebatForum. 

LionsOffice er udviklet med PHP, MySQL og CSS. 

Hvis du stadig læser denne annonce,  
så kontakt ITD Morten Løvschall på itd.md@lions.dk hhv. Mobil 29 48 29 07    
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LC Ringsted fejrede deres 50 års jubilæum. 
I godt efterårs vejr have LC Ringsted inviteret til Jubilæums reception i Sog-
negården med Byens borgmester og gæster fra Ind- og udenlandske Lions 
klubber, samt ikke at forglemme dagens modtagere af klubbens donationer 
til 7 Lokale, 1 national og 1 international organisationer som fik glæde af de 
175 tusinde kroner der blev uddelt. 

Klubben havde også fornøjelsen, at kunne fejre en 50 års jubilar.  
Chartermedlem Knud Mogens Kruhøffer i deres midte og som fortsat er ak-
tivt medlem. 

A-Nyt ønsker jer hjertelig tillykke. 

Se mere i Lion nr.3.  

 

 

DG Niels Erik Kjær – Charter jubilar Knud Mogens Kruhøf-
fer  - P. Svend Arvad Jensen, LC Ringsted 

A-Nyt og Serviceholdet ønsker LC HASLEV  
Tillykke med deres 40 års jubilæum 8 nov. 2009 – afholdes d. 7. nov  

OM VILLEN OG KUNNEN 

Husråd 

Kan du ikke 

hvad du vil, 

bør du ville 

en ting til. 
 
GRUK af Piet Hein 

Et anderledes Zonemøde på Amager 

Det var et anderledes zonemøde der blev afholdt i Region1 - Zone 1.   
Det startede med en times Bowling hvor de 36 deltagere blev rystet godt sammen.  
Efter spisningen havde Zoneformand Claus Højmann sørget for et spændende foredrag fra “Albahus”. 
Et center på Frederiksberg for seksuelt misbrugte. Centeret er en institution lig med Christine Centeret i 
Århus som Lions i Århus støttede i forbindelse med “Gadekamp” aktiviteterne tidligere på året. 
LC Kastrup Tårnby har en Bowling turnering i starten  
af november hvor hele overskuddet går til “Albahus”. 
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MJF Poul Otto Nielsen, LC Ringsted Knud Lavard 
  

På det sidste klubmøde i det gamle klubår tildelte præsidenten for 
Lions Club Ringsted Knud Lavard en Melvin Jones Fellowship Award 
til Poul Otto Nielsen og sagde bl.a.: 

Kære Poul Otto 

Du har i de 15 år, du har været hos os, altid været parat til at yde en 
stor indsats. Du har været præsident 2 gange, du har været zonefor-
mand og været endog særdeles aktiv i en række udvalg. Her kan 
bl.a. nævnes vores byfestudvalg, hvor du har været med i 8 år, heraf 
3 år som formand, en stilling du beklæder for 4. gang i det kommen-
de klubår.  

Du har gennem alle årene kreeret vores mødekalender samt vores 
klubhåndbog og er vores arkivar. Lions Posten, som vi udsender til 
vore sponsorer 2 gange årligt, har du mangfoldiggjort i mange år, og 
ligeledes fungerer du perfekt som klubbens webmaster. 

Der findes på det nærmeste ikke den ting, du ikke har sat dig grun-
dig ind i. Og når skiftende præsidenter og udvalgsformænd er i tvivl 
om dette eller hint, kan man altid hente råd og svar hos dig. Du er 
simpelthen Lions Club Ringsted Knud Lavards orakel, og derfor over-
rækker jeg med stor glæde og stolthed denne Melvin Jones Fel-
lowship Award til dig som det kun 2. klubmedlem af vores klub. Den 
er, som du ved, den største anerkendelse, der kan tildeles såvel in-
ternt som eksternt.  

Erik Jensen 
Præsident 

Foto: P. Erik Jensen & Poul Otto Nielsen 
 
 

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. 
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Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage  
efter møderne , 2, 4 

3. GR møde afholdes 09. januar 2010 
 

Andre officielle datoer: 
 

Midtvejsmøde 14. november 2009 i Ringsted 

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: 

02. november – LC Kbhvn. Østerbro 

04. november – LC Rønne 

07. november – LC Haslev 40 års Jubil. 

09. november – LC Møn 

10. november – LC Vallensbæk 

11. november – LC Præstø-Fladså 

23. november – egen klub 

 

VDG 

05. november – LC Ringsted 

10. november – LC Nakskov 

17. november – LC Kbhvn. Valby 

23. november – egen klub 

26. november – LC Slagelse Daisy 

 

2. VDG 

02. november – egen klub 

16. november – egen klub 

 

YCEC 

11. november – LC Solrød 

 

LQ & Misbrug 

14. november – LC Stubbekøbing 

 

PRC 

07. november – LC Haslev 40 års Jubil. 

11. november – LC Tune 

16. november – LC Sorø 

 

ITC 

19. november – LC Køge 

 

Kabinetsmedlemmer 

14. november – Midtvejsmøde i Ringsted 

Service holdet på arbejde! Side 7 

Deadline 
 

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

A-NYT nr. 6  
– 15. november 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 
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Distriktsguvernør DG 
Niels Erik Kjær 
Åparken 92 
2605  Brøndby 
Tlf.: 43 63 29 06 
Mobil.: 31 21 57 66 
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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 
Henning Holst, 1941-2009 - LC Møn 

 
Vores gode lionskammerat Henning Holst døde den 14. august, 68 
år gammel.  

Henning var et afholdt og skattet medlem af LC Møn i 33 år. De 
første mange år var Henning et særdeles aktivt og initiativrigt 
medlem af klubben, og Henning var primus motor i rigtigt mange 
af klubbens gode aktiviteter. I 1987 fik Henning desværre en hjer-
neskade som betød, at han måtte opgive sin ejendomsmæglervirk-
somhed, og det betød også at Hennings aktivitetsniveau i klubben 
blev stærkt reduceret. Henning bevarede heldigvis sit gode humør 
og sine rappe bemærkninger, som f.eks. når en lionskammerat 
havde glemt noget, og Henning spøgefuldt bemærkede: Jeg har 
trods alt papir på, at jeg ikke kan huske – det har du ikke!  

I klubben vil vi savne Henning, men det er for intet at regne mod 
det savn, som Jette og børn og børnebørn vil føle over at mangle 
Henning i deres midte. 

Æret være Henning Holsts minde. 

Søren Hansen 
LC Møn 

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 
Arne Enok Sørensen, 1953–2009 - LC København 
 

Lions Club København har mistet sin netop tiltrådte Præsident Ar-
ne Enok Sørensen. Arne døde ganske pludselig den 16. september 
2009. 

Arne blev optaget som medlem i LC København i februar 2008 og 
viste sig at være et interesseret og engageret medlem, han kom 
med mange gode forslag og deltog ivrigt i møderne. Arne blev 
valgt til præsident og tiltrådte 1. juli i år. Arne var midt i at udføre 
flere nye tiltag da han døde. 

Arne Sørensen har været ansat i Indenlandsk Sømandsmission i 
mange år, først som sømandsmissionær, dernæst sammen med 
sin kone bestyrer for et sømandshjem på Grønland og til sidst som 
redaktørsekretær på Sømandsmissionens blad Redningsbåden. 

Arne efter lader sig kone, to voksne sønner og to små børnebørn 
som var hans et og alt. 

Ære være Arnes minde 

Sonja Eriksen, VP & sekretær. 
LC København 

DONATION til LIONS KOLLEGIETS Aktivitetskonto: 
Reg.nr. 3001 Konto nr. 4803845662 
 
Tydeligt mærket: KLUB og PROJEKT 


