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Kære Lionsvenner! 
Godt Nytår 
 
Halvdelen af lionsåret er allerede gået, hvor 
blev det af, så du det….. Lad tankerne dvæle 
ved året, der lige er gået og lad os se lidt på 
hvad vi venter os af det kommende. 
 
Sidste år var ikke noget dårligt år. På mange 
områder gik det måske anderledes end vi havde 
ventet, måske håbet; men stort set havde vi 
succes med vores mange forskellige projekter.  
 
Jeg føler det som champagneflasken nytårs 
aften. Den er rystet, champagnen bobler i fuld 
kraft lige under proppen….. og med et snuptag 
(eller en sabel) kom proppen af, og boblerne 
flyder nu i stride strømme. Hvilken glæde det er 
at se boblerne forlade den trange plads i flasken 
og nu begive sig ud på nye brede veje. Hvad 
kan det ikke blive til…….  
 
Og alt dette skyldes den menneskelige indsats i 
hver enkelt klub i distriktet. Vi er alle interesse-
ret i at opnå så gode resultater som muligt, og 
disse skabes – det har vi for længst opdaget – 
allerbedst i fællesskab. 
 
Det vil derfor være naturligt, her i starten af det 
nye år, at appellere til sammenhold og fælles-
skabsfølelse. Der forestår mange og store op-
gaver i den kommende tid. Flere er kendte, 
men også ukendte vil dukke op og kræve at 
blive løst inden for bestemte tidsrammer. 
 
For meget arbejde, ja for vel enhver opgave i 
livet gælder det især om at få taget sig sam-
men til at komme i gang med det. Når først 
man er i gang, er det hele som regel ikke så 
svært. Det er det indledende initiativ, det kni-
ber med. Hvis vi derfor skulle sætte os et nyt-
årsforsæt, som enhver med udbytte for sig selv 
og sine kan leve op til, blot han eller hun selv 
vil, så må det være at efterleve mottoet: Vi gør 
det sku’, det er lige nu vi skal kaste os ud i 
løsningen af den opgave der venter på vores 
indsats! 

 
Skulle vi ikke love hinanden, at vi i fælles inte-
resse vil gøre det nye år til et år med initiativ 
og handlekraft. Las os gå løs på opgaverne med 
energi og virkelyst, og vi vil ikke kunne undgå 
at høste resultaterne heraf. 
 
Kære Lionsvenner, glædeligt nytår. 
 
                              

                          
 
 
Lionsmesse 
 
Husk at reservere lørdag den lørdag den 27. 
februar 2010 til lionsmesse, der i år holdes på 
Gymnasiet i Frederikssund.   
 
Lionsmessen, som holdes for 3. gang er et me-
get vigtigt element i klubbernes udvikling.  
 
’På dette års messe er der fokus på uddannelse, 
men der er også fokus på nye aktiviteter for 
klubberne. 
 
Jeg vil opfordre alle klubberne til at deltage i 
messen, og meget gerne med en lille og sjov 
aktivitet som andre også kan få glæde af. 
 
Desværre oplever jeg på mine klubbesøg, at 
gode gamle og ganske indtægtsgivende aktivi-
teter er ved ”at hænge medlemmerne ud ad 
halsen”. Så derfor, kom og bliv inspireret, eller 
allerbedst, vis hvad I kan. 
 
Hvor mange penge har jeg på kontoen….. 
 
Har klubben udnyttet mulighederne for at få 
MELVIN JONES via klubbens indbetalinger til 
LCIF. Mange klubber har mange penge ”på kon-
toen”. Kontakt Bjarne Bloch og hør mere.  
 
Rigtig mange klubber i vores distrikt har gen-
nem årene sat penge ind på LCIF’s konto i Oak 
Brook. Det er godt.  
 
Vores ven og oversætter i USA Anders har 
sendt dette: 
 
Jag får många frågor från klubbarna gällande 
donationer till LCIF att användas till framtida 



 
  
 

 

 Indbetaling til Distriktskasseren: 
Sparbank Vest, Reg.mr. 9896 Kontonr. 0000905151 
 

MJF-utmärkelser. LCIF har följande regel för när 
denna typ av donation måste användas: 
De medel som klubbarna hade donerat före 
kampanj SightFirst II skall användas inom fem 
år från det att de donerades. De medel som 
klubbarna donerade under kampanj SightFirst 
II skall användas inom tre år från det att de 
donerades. 
  
Vänligen informera klubbarna om detta, så att 
det i klubbarna inte råder några oklarheter om 
när donationen måste användas. 
  
Hälsningar Anders. 
 
Det betyder, at klubber der har doneret penge 
til LCIF før SightFirst II skal anvende pengene 
inden 5 år fra den dag de er sat ind. De beløb 
som er sat ind under SightFirst II skal anvendes 
inden 3 år (men husk lige på, at nogle klubber 
allerede har fået en MJF-udmærkelse for pen-
gene). 
 
Hvis du er i tvivl om hvor meget I har på kon-
toen, så kontakt Bjarne Bloch, han har den se-
neste opgørelse for alle klubber i distriktet. 
 
 
Møde for nye Lions 
 
Hvornår var du sidst til et møde for nye Lions 
og fik gennemgået hele organisationen. Hvis 
det er længe siden, så ta’ en tur mere, der sker 
noget nyt næsten hvert eneste år. Læs histori-
en på Lions Office under MD 106 > nyt fra di-
strikterne > distrikternes månedsbreve 
 
Der afholdes møde for nye lions, deres ægte-
fæller og sponsorer 

 
TORSDAG DEN 28. JANUAR 2010, KL. 18.30 
 
hos 
LC JYLLINGE 
SPEJDERHYTTEN 
SKOVBRYNET 4 
4040 JYLLINGE 
 
Med følgende program 
 
1. SPISNING 
2. ORIENTERING OM ORGANISATIONEN 
3. ORIENTERING OM LIONS ARBEJDE 
4. ERFARINGSUDVEKSLING 

 
Mødet forventes afsluttet senest kl. 21.30. 

Tilmelding skal ske pr. mail til 
bent.jespersen@lions.dk senest den 15. januar 
2010 
 
Pris pr. deltager kr. 150,-  
 
En ny zoneopdeling  
 
På kabinetsmødet, lørdag den 5. december 
2009 blev distriktets zoneopdeling gennemgået. 
 
Baggrunden herfor var, at klubber havde et 
ønske om en anderledes opdeling, specielt efter 
kommunesammenlægningerne. 
 
Alle præsidenter i zonen modtog søndag den 6. 
december 2009 en mail med den foreslåede nye 
opdeling, og det forventes, at den nye opdeling 
vil fungere fra 1. juli 2010. 
 
Julemandsløbet i Kalundborg 
 

 
 
 
Grønland - Midtvejsmøde 
 

 
 
 



 

 

 

  Det aktuelle medlemstal for november måned 2009: 
 
106A: 966 106B: 2.992 106C: 1.861 106D: 1.061 TOTAL: 6.880 

Kalender for 2009 - 2010  
 
 
 
9. januar 2010  4. Guvernørrådsmøde  Distrikt C 

 15. - 17. januar 2010  NSR - Danmark  Aalborg - Danmark 

 28. januar 2010  Møde for Nye Lions  LC Jyllinge 

4. - 15. februar 2010  DG's rejse til Grønland  Grønland 

 27. februar 2010  Lionsmesse og undervisning  Frederikssund 

 5., 6. og 7. marts 2010  Leadership seminar  Odense 

 13. marts 2010  4. Kabinetsmøde  LC Jyllinge 

 20. marts 2010  4. Guvernørrådsmøde Distrikt D 

 15. april 2010  Møde for Nye Lions p.t. ikke fastlagt  

 24. april 2010  Distriktsmøde i Holbæk Holbæk 

 Uge 18/2010 (03.05.10 - 
09.05.09) 

Synlighedskampagne 2010, Det er ønskeligt at alle klubber 
deltager 

Hele distriktet 

 8. maj 2010  (Eventuelt 5. Guvernørådsmøde)   

 9. maj 2010  Koncert til fordel for Incest ofrene 
Christianskirken, Køben-
havn 

 11. - 13. juni 2010  Årsmøde København 

 28. juni - 2. juli 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 


