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Lions - med Hjertet
Af DG Niels Erik Kjær

Hej med Jer!
Nu er sommeren ved at være
gået og dagligdagen er kommet tilbage. Convention er
langt tilbage, men kommer
frem på nethinden når man
ser på de mange hundrede
billeder man har taget og delt
med de øvrige deltagere.
Jeg har været til åbning af
YES -lejren i Ringsted mange forventningsfulde
unge mennesker fra hele
Verden

Jeg har været til åbning af
YES-lejren i Ringsted og det
var dejligt at se så mange
forventningsfulde unge mennesker fra hele Verden. De
beskeder, som jeg har modtaget indtil nu tyder på, at de
har haft en rigtig god oplevelse, og som jeg sagde i min
åbningstale, så håber jeg ikke, at der var mange, som
blev søsyge på deres færd i
de danske farvande. Her skal
lyde en stor tak til LC Ringsted og LC Ringsted Knud Lavard for afholdelse af lejren –
desuden også tak til YCEC
Ole Dreyer Nielsen og YCECC
Tom Lund for deres store indsats.
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MERL - GMT - Viden om nye
medlemmer og nye klubber
- Læs mere på LionsOffice

MERL er jo en vigtig ting i år
– og i dette Lionsår er der
oprettet en GMT-gruppe
(Global Member Team), som
vil forsøge at skabe nye klubber og hjælpe de klubber,
som har for få medlemmer.

Lions – med hjertet

På gensyn
næste gang...

DG Niels Erik Kjær

”Bevægelse fremmer vækst”
Internationale
President
Eberhard J. Wirfs’ Motto
Lions Danmark 106A
september 2009

Så her er igen en lille bøn om
at skabe et godt klubliv og få
lukket den berømte bagdør,
så vi kan holde på vore medlemmer.
Det er ikke let, men jeg håber, at vi kan få den lukket
så meget, at den kun står på
klem – helt lukket kan man
aldrig få den.
Nu begynder vi - (Serviceholdet), at komme rundt til
klubberne, og I er altid velkommen til at kontakte holdet, hvis I har brug for assistance eller vil have ekstra
besøg.
Jeg håber, I får et fortsat
godt Lionsår med gode tiltag.
Stor Lionshilsen
DG Niels Erik Kjær
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Nyhedsbrev

SEJLERLEJR blev åbnet på landjorden i Distrikt 106A
v/ PRC Jens Chr. Johansen
tænke tilbage på de
tre ugers ophold i
Danmark.
Herefter var det tid
for værtsfamilierne
og gæster at sig farvel og ønske god tur.

YE Lejren 106 A Deltagere under
verdens flag

Læs mere om
Lejren i ”LION
MAGAZINE” nr.
1 eller på
lejrens
hjemmeside.
Ye.lions.dk

Læs mere om Lejren i
”LION MAGAZINE” nr.
1 eller på lejrens
hjemmeside.
Ye.lions.dk
24 forventningsfulde
unge fra 16 lande og
deres værtsfamilier for
Home stay ugen mødt
op til samlingsstedet
for årets sommerlejr og
officielle åbning i
Bjerghytten
(Spejderhytte),
Kværkeby, Ringsted og
hvor alle blev modtaget
af de to værtsklubber
LC Ringsted & LC Ringsted Knud Lavard.
Alle blev budt velkommen af Lejrleder Ole
Nielsen, YESC og P.
Palle Vasehus Madsen,
Knud Lavard som derefter overgav ordet til
Borgmester Niels Ulrik

Lej en Mobil Dankort-terminal.
Kontakt:
DK - Aage Stenholt,
Vestervej 18, 2. tv,
4100 Ringsted
Telefon: 57 61 35 22
aage.stenholt@mail.tele.dk
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Hermandsen som bød
velkommen til Ringsted samt den danske
sommer og orienterede lidt om byen og de
to lionsklubbber der
yde en stor indsats i
det lokale område inden han erklærede lejren for åben. Herefter
fik vores DG Niels Erik
Kjær ordet og han
glæde sig på distriktets vegne over de
mange deltagere fra
16 lande og håbe at de
ville få et par gode
uger på sejlerlejren og
de forskellige aktiviteter der skulle foregå,
så når de engang var
kommet hjem ville
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DONATION fra TUBORGFONDET
v/ PRC Jens Chr. Johansen
Lions klubberne på
Vestegnens Kræmmermarked
(Torslunde Ishøj &
Taastrup) fik sidste år
efter markedet besked fra deres øl &
vandleverandør
Carlsberg, om at de
tre telt de lånte, ikke
havde det så godt
mere og ikke ville blive fornyet. Så her
stod man lige pludselig med en ekstra udgift på ca. 50 – 60
tusinde kr. til ny anskaffelser og det ville
gå ud over indtjeningen.
Vagn Jørgensen tog
så en samtale med
leverandøren og de
anbefalede Lions
klubberne om at ansøge Tuborgfondet
om hjælp og som
sagt blev det gjort.
Tuborgfondet meddelte her før starten
på årets kræmmermarked at de meget
gerne ville hjælpe
med en bevilling på

Kr. 16 000,- til anskaffelsen af et nyt
telt og deres Underdirektør Peter Moe Rasmussen ville komme
ud d. 14. august
2009 og overrække
donationen.
Fredag d. 14. august
fik Vestegnens
Kræmmermarked så
besøg og kunne
fremvise det nye telt,
hvor
”Sildeekspressen” (LC
Karlslunde) havde til
huse, for den glade
giver. Formanden for
Aktiviteten Vagn Jørgensen, LC Torslunde
Ishøj gav en redegørelse for kræmmermarkedet og alle de
organisationer der
var med til at hjælpe
og få arrangementet
til at køre, samt på
denne måde hjælp
dem til økonomisk
gevinst til deres arbejde.

borgfondet og deres
donationer. Fondet er
meget glade for, at
kunne hjælpe Lions
og det er især for den
måde vi laver vore
aktiviteter og hjælpe
andre organisationer
uden en krone til administration.
Efter overrækkelsen
blev det tid for en
god snak og se på de
øvrige lokaliteter i
fint sommervejr.

Herefter fortalte Underdirektør Peter Moe
Rasmussen om Tu-

Der er
(Lions)
aktivitet i
Lions Cafeen
LC Hedeland
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Underdirektør Peter Moe
Rasmussen og Vagn Jørgensen der modtager donationen foran
”Sildeekspressen”
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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
6. september 2009 Familiemarked, Hermosagård, Brøndby
Arrangør: LC Brøndby
www.broendby.lions.dk
6.september 2009 Søndagsmarked i Greve Midtby Center,
Greve
Arrangør: LC Greve & Karlslunde
www.greve.lions.dk & www.karlslunde.lions.dk
26. september 2009 Loppemarked på Østerfælled Torv,
København
Arrangør: LC København Østerbro
www.oesterbro.lions.dk
OKTOBER står i uhyggens tegn - Halloween
NOVEMBER opstart til Julemåneden
6. december 2009 Julekoncert m/ De Tre Kgl. Tenorer i
Sankt Jakobs Kirke, København
Arrangør: LC København Østerbro

Send ind til DGNyt
med en kort
beskrivelse

www.oesterbro.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.

DG NYT 106A 2009 2010

Side 5

Service holdet på arbejde!
Hvor er DG og VDG i september 2009
DG:
06. september – Marked i egen klub
17 – 20. september - Europa Forum, Tammerfors, Finland
21. september – LC Ramsø
28. september – egen klub
VDG
17 – 20. september - Europa Forum, Tammerfors, Finland
21. september – LC Sakskøbing
2. VDG
07. september – LC Haslev

GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER
2009 / 10

21. september – egen klub
YCEC
17 – 20. september Europa Forum, Tammerfors, Finland

2. Kabinetsmøde 24. oktober 2009
3. Kabinetsmøde 05. december 2009
4. Kabinetsmøde

13. marts 2010

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage efter
møderne 1, 2, 4

PRC
16. september – LC Taastrup
21. september – LC Sorø
28. september – LC Stevns
ITC
16 september – LC Køge Bugt

3. GR møde afholdes 09. januar 2010
Andre officielle datoer:
Convention 06 – 10. juli Minneapolis. USA
Europa Forum 17.—20. september 2009
Tammerfors, Finland

LIDT OM INTET

NSR 15.—17. januar 2010 Aalborg

Psykologisk faktum

Distriktsmøde 24. april 2010 Dragør
Årsmøde 11 – 13. juni 2010 København
————————————————————————

Af alt i hjertets
røverkule
er intet
vanskeligst at skjule.

Deadline

Af hule folk
ses kun det hule.

Materiale til Lion Magazine nr. 2
– 09. oktober 2009
A-NYT nr. 4
– 15. september 2009
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Månedens GRUK af Piet Hein
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Det sker i 106A - Gadekamp aktiviteter
Flydelotteri på Susåen
v/Verner Jensen, LC Næstved
LC Næstved startede denne aktivitet i ”GADEKAMPS ugen” og vores bidrag til dette, har været et lotteri til fordel for sygehusklovnen Karla, som er tilknyttet børneafdelingen på Næstved Sygehus. Her bringer hun et friskt pust ind til de indlagte syge børn, hvor hun bl.a. kan
finde på at forvandle balloner til flyvende regnorme eller springmus.
Sygehusklovnen er ikke fastlønnet af sygehuset, men lønnes af frivillige bidrag, som bl.a. her
fra LC Næstved.
Vi startede salget af de i alt 3.000 lodsedler lørdag d. 2.maj.
Den 7. august søsatte vi så et tilsvarende antal nummererede træklodser i Susåen, hvor de
drev med strømmen. Vi havde fået vores borgmester Henning Jensen til at opfiske de 3 klodser, som kom først i mål og som udløste gevinster på henholdsvis 10.000, 5.000 og 2.500
kroner.
Begivenheden blev overværet af 200-300 mennesker, som så borgmesteren fiske vinderklodserne op af åen.
Selve lotteriet giver et overskud på ca. 50.000 kroner og sygehusklovnen fik på dagen overrakt en check på 40.000 kroner som et á conto beløb. Resten udbetales, når det endelige
regnskab er blevet opgjort.
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Gadekæmperne hjalp til ved ”Tour de Motionsløb” i Jægersborg Alle.
v/ Kim Larsen, LC Hellerup & Jens C. Johansen LC Østerbro.
Atter i år arrangerede Lions Club Hellerup og Lions Club Østerbro motionsløb i forbindelse med
det professionelle Cykelløb ”Tour de Charlottenlund” gadeløb i Jægersborg Alle.
Vi var ikke så heldige med vejret, hvilket også kunne ses på deltagerantallet, men der var stor
glæde over arrangementet, hvor overskuddet går til de to klubbers humanitære arbejde.
Ved arrangementet var vi mange gadekæmpere i gule veste til stede, og efter vores eget motionsløb hjalp vi arrangørerne bl.a. med at sælge brochure/lodseddel resten af dagen.
Lions blev godt profileret på stedet og i den lokale avis Villabyerne, der også var medarrangør.
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VORES WEBSTED!

LIONSOFFICE
LIONSDEBATFORUM
DIT STED – DIN MENING

Den magiske højremenu på
LionsOffice ! Af ITC Claus Højmann
Hvornår har du sidst været på LionsOffice?
Vi har gjort det nemmere for dig at navigere rundt på
LionsOffice. Når du er logget ind har du direkte adgang
til dine egen klubs informationer med ganske få tryk.
Går du f.eks. ind på medlemsregister, ser du straks din
egen klubs medlemsregister og du kan søge efter andre
klubbers.
På samme måde finder du jubilæumsliste, fødselsdagsliste, telefonliste og meget mere.
For klubbens KLOA er der også direkte adgang til alle de
forskellige funktioner.
www.lionsoffice.dk er stedet for alle interne Lionsinformationer, alle faktuelle informationer findes her.
Lions DebatForum er stedet hvor du kan komme med
dine meninger og ting vil have drøftet, det ligger under
LionsOffice.
www.lions.dk er Lions udadvendte site, henvender sig til
ikke Lionsmedlemmer.
Men husk det er dig der er ansvarlig for at dine informationer altid er opdaterede.
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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
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
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URVÆRKET
Lille iagttagelse.
Jeg syns, det bør siges til menneskets pris,
at det er det fineste urværk der gis.
Man ville da ha forsvoret,
at man ku ha fri i ugevis
og ved sin tilbagekomst komme præcis
normalt forsent på kontoret.
Månedens GRUK
af Piet Hein

KABINETSMEDLEMMER 2009 – 2010
Medlemsudvikling (MERLC) Hans Vernerbo
LC Greve
Mail: merl.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

Ungdomsudveksling (YCEC)
Ole Dreyer Nielsen
LC Ringsted
Mail: yec.a@lions.dk
Internationale Relationer & LCIF (IRC)
Per Johansen
LC Ringsted
Mail: irc.a@lions.dk

Region 1 - Zone 4:
ZF Søren Klingemann, LC Karlslunde
VZF Torben Weiss, LC Tune

Lions Quest & Misbrug (LQC / MBC)
Kirsten Reimers

Region 2 – Zone 1:

LC Hedeland

ZF Hans H. Petersen, LC Vallø
VZF Søren Peder Ambjørn, LC Stevns

Mail: lqc.a@lions.dk

Region 2 - Zone 2:
ZF Mogens Jensen, LC Slagelse
VZF John Jagd,
LC Ringsted Knud Lavard
Region 2 - Zone 3:

Presse & Information (PRC)
Jens Chr. Johansen
LC København Østerbro
Mail: prc.a@lions.dk

ZF Per Nielsen, LC Vordingborg
VZF – Vakant

Uddannelse (UDC / IPDG) Torben Lynggaard

Region 2 - Zone 4:

LC Ringsted

ZF Niels Ferdinand, LC Nykøbing
VZF Svend-Helge Hansen, LC Nysted

Udc.a@lions.dk
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