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Vi er medlem af en global familie

Netop hjemvendt fra Convention i Sydney med 15.000 lions fra hele verden, 
hvor vi færdiggjorde vores uddannelse til DG-er sammen med 750 andre DG-
elect, er jeg ved at fordøje de mange indtryk.

Vi får virkelig en opfattelse af hvilken stor international organisation vi er en del 
af, når vi spiser frokost med lions fra Brasilien, Pakistan, Sydafrika, Polen, 
Australien, Georgia, Japan, Indien og vi arbejder udfra de samme etiske regler 
og med næsten de samme mål.

En af de første opgave jeg skal være med til, er åbningen af Ungdomslejren i 
Skælskør, her er der 24 unge fra 17 lande, igen en bekræftelse på et af Lions 
værdigrundlag ”at skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk”. 
Det er vigtigt at vi fastholder og udbygger dette arbejde, både med 
ungdomslejre i Danmark og udsendelse af unge til lejre verden over. Det er her 
vi får nye potentielle medlemmer til Lions, og dermed sikrer at organisationen 
udvikler sig.

Vores internationale præsident Sid L. Scruggs III, kommer den 26.-27. august til 
Danmark. Der bliver mulighed for at møde ham på Skydepavillonen i Aalborg d. 
26. august kl. 18.30. Se mere og tilmeld på Lions Office under Nyheder. 

Sid L. Scruggs har fokus på service og synlighed i lokalsamfundet. I denne 
forbindelse er PR et vigtigt element, vi har en rigtig fin dækning af vores 
aktiviteter lokalt, men folk ved generelt ikke hvad Lions står for, derfor er det 
vigtigt at vi får et klart budskab ud, vi skal bruge ”0% til administration” og ikke 
forvirre det med en hel masse forklaringer, at vi ikke bruger penge til 
administration er noget folk kan forholde sig til.

Ved hele tiden at være i de lokale medier får folk også øjnene op for Lions, i 
Dragør har vi kunnet aflæse det ved at der pludselig kom mange flere 
ansøgninger om lokal støtte og henvendelser fra borgere der ønsker at blive 
medlem af klubben. 

Vi skal så sørge for, at vi også er attraktive som klub for yngre personer, så de 
ikke er gået igen efter introduktionen.

De nye medier som YouTube, Facebook og Twitter skal bruges, hvis vi vil i 
kontakt med de unge. Vælger vi disse medier fra er vi ikke synlige i deres verden.

Med Sid L. Scruggs slogan ”A Beacon of Hope” frit oversat til 
”Et glimt af håb” trækker jeg i arbejdstøjet for det 
kommende år og håber, at vi i distriktet kan være med til at 
give flere, der lider nød lidt mere en blot et glimt af håb.

Nu vil jeg ønske alle en fortsat god sommer.

DG Jørgen Ploug

Sydney havde sat alle sejl til, byen var dækket af  
Lions bannere.

Fra åbningen af Conventionen.
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Side 2 

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 

Hvor er DG og VDG  
i August  2010 

DG: 

 

9. august—LC Glostrup 
11. august – PRD & ITD møde i 
Odense 

19. august – egen klub 

21. august - Kabinetsmøde 

26. august – IP i Ålborg 

27. august – IP i Århus området 

28 - 29. august – GR. møde i 106 B 
31. august—LEO møde Odense 

VDG 

7 – 8. august – VDG seminar 

16. august – egen klub 

21. august - Kabinetsmøde 

26. august – IP i Ålborg 

27. august – IP i Århus området 

28 - 29. august – GR. møde i 106 B 

2. VDG 

21. august - Kabinetsmøde 

26. august – IP i Ålborg 

27. august – IP i Århus området 

28-29. august – GR. møde i 106 B 

31. august – egen klub 

PRC 

02. august – Egen klub 

11. august – PRD & ITD møde i   

                       Odense 

21. august – Kabinetsmøde 

26. august – IP i Ålborg 

27. august – IP i Århus området 

28-29. august – GR. møde i 106 B 

 

YCEC 

24. juli – 07. august YCE Lejren 

21. august - Kabinetsmøde 
 

Kabinetsmedlemmer 

21. august - Kabinetsmøde 

 

GUVERNØRRÅDS- & 
KABINETS KALENDER 

 
2010 / 11 

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

2010 
3. Kabinetsmøde 8. januar 2011 
4. Kabinetsmøde 19. marts 2011 

Guvernørrådsmøderne afholdes 8 
dage efter møderne 

1 C, 2 D, 3 A, 4 B. Evt. 5 A 
 

Andre officielle datoer: 
YE Lejren – 24. juli – 07. august 

2010 i Korsør 
Møde IP – 26. august 2010  

i Ålborg 
Midtvejsmøde 20. november 

2010 i Ringsted 
Europaforum 4 – 6. november 

2010 i Bologna, Italien 
 

2010 / 11 
NSR 28 – 30. januar  
i Hyvinkää, Finland 

Distriktsmøde 30. april 2011  
i Vallø/Stevns 

Årsmøde 17 -19. juni 2011  
i Guldborgsund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsfrister: 
Materiale til: 

Lion Magasin nr. 1 
 – 12. august 2010 

 
A-NYT nr. 3 – 15. august 2010 

Lej en 

Dankort 

terminal 

 

 
Skal klubben have en aktivitet, hvor 

der skal være mulighed for betaling 

med Dankort, har I her muligheden 

for at låne/leje en Dankortterminal. 

Henvendelse: 

LC Ringsted 
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EVENTKALENDER 106 A 
 

5. maj – 5. september 2010 
Søndagsmarked 2010, Greve 

Arrangør:  
LC Greve & LC Karlslunde 

www.greve.lions.dk & 
www.karlslunde.l 

24. juli 2010 
 

Åbning af YE LEJREN i Korsør 
Arrangør: LC Korsør  

www.korsoer.lions.dk  
 

09. august 2010  
Tour de MOTIONSLØB, Char-

lottenlund 
Arrangør:  

LC Østerbro & LC Hellerup 
www.oesterbro.lions.dk  & 

www.hellerup.lions.dk  
 

11. august 2010  
– klokken 13.00 Sommermø-
der i Familie Hansens Have  

på Frederiksberg 
Arrangør: LC København  

www.koebenhavn.lions.dk  
 

28. august 2010 
Kunst & Loppemarked Øster-

fælled Torv, København 
Arrangør: LC Østerbro 

www.oesterbro.lions.dk 
 

15. september 2010  
LC København 60 års Jubilæ-

umsreception på Københavns 
Rådhus 

Arrangør: LC København 
www.koebenhavn.lions.dk  

 
 

 

 
 

18. september 2010 
 – Lotte, Lone og Løverne –  

Christians Kirken, København 
Lotte Heise 
Arrangør:  

LC Dragør & LC Østerbro 
www.dragoer.lions.dk & 
www.oesterbro.lions.dk  

 
25. september 2010  

Kunst & Loppemarked Øster-
fælled Torv, København 
Arrangør: LC Østerbro 

www.oesterbro.lions.dk 
 

 
 
Øvrige regioner og zoner se 
klubbernes hjemmesider eller 
kontakt respektive ZF. 

 
Optagelse i Eventkalender 
sker ved orientering om arran-
gement, dato og sted samt 
arrangør og klubbens hjem-
mesider er opdateret og for-
tæller om arrangementet. 
Der tages forbehold for  
ændringer. 

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 
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Kære medlemmer! 

Den 20. november 2010 afholdes der midtvejsmøde i Ringsted. Traditionen tro har jeg 

inviteret en foredragsholder, til at fortælle om nogle af de spændende ting der sker 

ude i samfundet. Denne gang er det foreningen ”SAVE AND ALIVE” der kommer og 

fortæller om menneskehandel – her i Danmark. Her får I den skinbarlige sandhed om, 

hvordan vi mennesker opfører os over for hinanden. 

Efter frokosten vil der være workshop med emner som Internationale relationer, Youth 

Camp and Exchance, PR, IT, medlemsudvikling,  uddannelse, Lions Quest og Lions Pris. 

Hele eftermiddagen vil DU have mulighed for at påvirke Distriktet i dets videre arbejde 

indenfor vores virke. 

Derfor er det vigtigt at klubberne bliver repræsenteret med så mange som muligt. Har 

klubberne spørgsmål til kabinettets medlemmer, så er det blandt andet her det kan 

ske. 

Derfor støt op om Distriktsmødet og mød op den 20. november 2010  

– SÆT KRYDS I KALENDEREN. 

Nærmere om Distriktsmødet i A-Nyt oktober måned. 

1. VDG Henrik Nielsen - LC Nørre Alslev 

Lions Danmark - 106A 

Midtvejsmødet 2010 
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Distriktsguvernør DG 

Jørgen Ploug 

Bylaugsvet 30 

2791 Dragør 

Tel.:       32 53 54 76 

Mob.:    40 30 14 45 

dg.a@lions.dk 

 

Presse og information PRC 

Jens Chr. Johansen 

Mynstervej 11, 1.  

1827 Frederiksberg C 

Tel.:  33 22 88 22 

Mob.: 21 47 76 11 

prc.a@lions.dk  

BESØG VORES WEBSTED! 

LIONSOFFICE 

LIONSDEBATFORUM 

DIT STED – DIN MENING 

Navne (MJF) og Nekrologer må fylde max 1000 – 1200 anslag  

der tages forbehold for redaktionel rettelser m.m.. 

Månedens GRUK af Piet Hein 
   

VEJRET 

Hvor ånder man underlig 

tungt og besværet, 

når vejret er koldt og 

uvenligt og  gråt. 

Men nu – o jeg sidder og  

stråler i skæret 

af himlen, som lyser i blæn-
dende blåt, 

og tænker betaget, bedåret, 

beæret: 

Hvor er det dog dejligt at 

trække vejret, 

når det er godt. 

Piet Hein (16. december 

1905 - 17. april 1996)  

 

Dansk digter, forfatter, 

opfinder, matematiker og 

verdensborger. 

Hein brugte  
pseudonymerne; 
Kumbel, Kumbel Kumbell 
og Notorius Jubelco. 

Kumbels Gruk er verdens-

berømte. 

Til alle danske lions og ledsagere 

Præsident for Lions Clubs  

International Sid L. Scruggs III med 

hustru Judy fra North Carolina, USA 

gæster Danmark 

- mød ham torsdag  

          den 26. august 2010 

kl. 18.30 på Skydepavilionen 

Søndre Skovvej 30 - 9000 Ålborg 

Aftenens program: 

19.00 Spisning 

20.00 Meet the President 

20.45 Spørgsmål og svar 

21.30 Afslutning 

Pris for arrangementet kr. 195,-  

(inkl. 1 øl, vand eller 1 glas vin og kaffe) 

Bindende tilmelding nu  

- senest 13. august 2010 kl. 18.00 til: 

DS Benny Nissen Raun,  

Herningvej 23, 7470 Karup J 

tlf.: 97 10 12 31 / @-mail: ds.b@lions.dk 




