
Vil du være med til at gøre en forskel?

Vil du være en del af et fantastisk netværk?

Vil du have nogle spændende oplevelser?

Denne Lions Club bliver en special Club, der får til formål at støtte 
Hammel Neurocenter med såvel økonomi som med praktisk støtte på centret. 

Det kan f.eks. være hjælp i haven, stå for forskellige arrangementer 
som jule- og påskearrangement, bålaften og meget mere.

Klubben bliver for alle. Det vil sige mænd, kvinder, unge og ældre. 
Alle der har lyst til at gøre en forskel i relation til Hammel Neurocenter.

Du modtager dette brev, fordi vi gerne vil have dig med som medlem af det nye Lions Hammel

Du inviteres hermed til et opstartsmøde
mandag den 27. januar kl. 19.00

i Kulturhus InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel

Hvad er Lions Club?
Lions er verdens største humanitære organisation,
og er den eneste humanitære organisation hvor hver
eneste krone der indsamles ubeskåret går til
humanitære formål.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Bliver du Lion er du med til at gøre en forskel i
lokalområdet – men du bliver også en del af et
fantastisk netværk og får nogle unikke oplevelser,
som du kun får, fordi du er Lion.

Og resten får du at vide, når du kommer – du har garanteret også selv mange spørgsmål.

Tilmelding
Senest den 23. januar til 
Egon Bjørn Andersen på tlf. 40 31 86 91 eller egonbjornandersen@gmail.com
eller 
til Henrik Storch på tlf. 42 46 03 11 eller mail: henrikstorch@yahoo.dk.

Med venlig hilsen
Henrik Storch
Lions Distrikt 106B

Vil du være med til at gøre en forskel?
Vil du være en del af et fantastisk netværk?
Vil du have nogle spændende oplevelser?

Måske har du hørt, at den lokale Lions Club stopppede deres virke her i foråret. Lions Hadsund 
har i deres lange levetid gjort et stort arbejde og samlet rigtig mange penge ind. Penge, der har 
gjort en kæmpe forskel både lokalt og internationalt. Vi synes det er ærgerligt, at en god og aktiv 
klub lukker, og forsøger nu at starte en ny Lions klub op i Hadsund. Bemærk: at Lions Hadsund 
er en mix klub for både kvinder og mænd.”

Du modtager dette brev, fordi vi gerne vil have dig med som medlem af det nye Lions Hadsund

Du inviteres hermed til et informationsmøde
 torsdag den 17. oktober kl. 19.00

i FrivilligCenter, Hadsund KulturCenter, Kirkegade 4-6 i Hadsund

Hvad er Lions Club?
Lions er verdens største humanitære organisation,
og er den eneste humanitære organisation hvor hver
eneste krone der indsamles ubeskåret går til
humanitære formål.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Bliver du Lion er du med til at gøre en forskel i
lokalområdet – men du bliver også en del af et
fantastisk netværk og får nogle unikke oplevelser,
som du kun får, fordi du er Lion.

Og resten får du at vide, når du kommer – du har garanteret også selv mange spørgsmål.

Tilmelding
Senest den 7. oktober til Arne Salomonsen på tlf. 23 47 31 88 eller mail: arnesalomonsen@hot-
mail.dk
eller til Henrik Storch på tlf. 42 46 03 11 eller mail: henrikstorch@yahoo.dk.

Med venlig hilsen
Henrik Storch
Lions Distrikt 106B

We Serve

LIONS Distrikt 106B

Den 12. august 2019

Vil du være med til at gøre en forskel?
Vil du være en del af et fantastisk netværk?
Vil du have nogle spændende oplevelser?
Måske har du hørt, at den lokale Lions Club stopppede deres virke her i foråret. Lions Hadsund har i
deres lange levetid gjort et stort arbejde og samlet rigtig mange penge ind. Penge, der har gjort en kæm-
pe forskel både lokalt og internationalt. Vi synes det er ærgerligt, at en god og aktiv klub lukker, og forsø-
ger nu at starte en ny Lions klub op i Hadsund.

Du modtager dette brev, fordi vi gerne vil have dig med som medlem af det nye Lions Hadsund

Du inviteres hermed til et informationsmøde
torsdag den 17. oktober kl. 19.00

i Hadsund KulturCenter, Kirkegade 2 – 4 i Hadsund

Hvad er Lions Club?
Lions er verdens største humanitære organisation, 
og er den eneste humanitære organisation hvor hver
eneste krone der indsamles ubeskåret går til 
humanitære formål.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Bliver du Lion er du med til at gøre en forskel i
lokalområdet – men du bliver også en del af et
fantastisk netværk og får nogle unikke oplevelser,
som du kun får, fordi du er Lion.

Og resten får du at vide, når du kommer – du har
garanteret også selv mange spørgsmål.

Tilmelding
Senest den 7. oktober til Arne Salomonsen på tlf. 23 47 31 88 eller mail: arnesalomonsen@hotmail.dk
eller til Henrik Storch på tlf. 42 46 03 11 eller mail: henrikstorch@yahoo.dk. 

Med venlig hilsen
Henrik Storch
Lions Distrikt 106B

WE SERVE

LIONS Distrikt 106B
Den 12. august 2019

Lions Danmark

Vil du være med til at gøre en forskel?
Vil du være en del af et fantastisk netværk?
Vil du have nogle spændende oplevelser?

Måske har du hørt, at den lokale Lions Club stopppede deres virke her i foråret. Lions Hadsund 
har i deres lange levetid gjort et stort arbejde og samlet rigtig mange penge ind. Penge, der har 
gjort en kæmpe forskel både lokalt og internationalt. Vi synes det er ærgerligt, at en god og aktiv 
klub lukker, og forsøger nu at starte en ny Lions klub op i Hadsund. Bemærk: at Lions Hadsund 
er en mix klub for både kvinder og mænd.”

Du modtager dette brev, fordi vi gerne vil have dig med som medlem af det nye Lions Hadsund

Du inviteres hermed til et informationsmøde
 torsdag den 17. oktober kl. 19.00

i FrivilligCenter, Hadsund KulturCenter, Kirkegade 4-6 i Hadsund

Hvad er Lions Club?
Lions er verdens største humanitære organisation,
og er den eneste humanitære organisation hvor hver
eneste krone der indsamles ubeskåret går til
humanitære formål.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Bliver du Lion er du med til at gøre en forskel i
lokalområdet – men du bliver også en del af et
fantastisk netværk og får nogle unikke oplevelser,
som du kun får, fordi du er Lion.

Og resten får du at vide, når du kommer – du har garanteret også selv mange spørgsmål.

Tilmelding
Senest den 7. oktober til Arne Salomonsen på tlf. 23 47 31 88 eller mail: arnesalomonsen@hot-
mail.dk
eller til Henrik Storch på tlf. 42 46 03 11 eller mail: henrikstorch@yahoo.dk.

Med venlig hilsen
Henrik Storch
Lions Distrikt 106B

We Serve

LIONS Distrikt 106B

Den 12. august 2019

Vil du være med til at gøre en forskel?
Vil du være en del af et fantastisk netværk?
Vil du have nogle spændende oplevelser?
Måske har du hørt, at den lokale Lions Club stopppede deres virke her i foråret. Lions Hadsund har i
deres lange levetid gjort et stort arbejde og samlet rigtig mange penge ind. Penge, der har gjort en kæm-
pe forskel både lokalt og internationalt. Vi synes det er ærgerligt, at en god og aktiv klub lukker, og forsø-
ger nu at starte en ny Lions klub op i Hadsund.

Du modtager dette brev, fordi vi gerne vil have dig med som medlem af det nye Lions Hadsund

Du inviteres hermed til et informationsmøde
torsdag den 17. oktober kl. 19.00

i Hadsund KulturCenter, Kirkegade 2 – 4 i Hadsund

Hvad er Lions Club?
Lions er verdens største humanitære organisation, 
og er den eneste humanitære organisation hvor hver
eneste krone der indsamles ubeskåret går til 
humanitære formål.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Bliver du Lion er du med til at gøre en forskel i
lokalområdet – men du bliver også en del af et
fantastisk netværk og får nogle unikke oplevelser,
som du kun får, fordi du er Lion.

Og resten får du at vide, når du kommer – du har
garanteret også selv mange spørgsmål.

Tilmelding
Senest den 7. oktober til Arne Salomonsen på tlf. 23 47 31 88 eller mail: arnesalomonsen@hotmail.dk
eller til Henrik Storch på tlf. 42 46 03 11 eller mail: henrikstorch@yahoo.dk. 

Med venlig hilsen
Henrik Storch
Lions Distrikt 106B
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LIONS Distrikt 106B
Den 12. august 2019

Lions Danmark

Vil du være med til at gøre en forskel?
Vil du være en del af et fantastisk netværk?
Vil du have nogle spændende oplevelser?

Måske har du hørt, at den lokale Lions Club stopppede deres virke her i foråret. Lions Hadsund 
har i deres lange levetid gjort et stort arbejde og samlet rigtig mange penge ind. Penge, der har 
gjort en kæmpe forskel både lokalt og internationalt. Vi synes det er ærgerligt, at en god og aktiv 
klub lukker, og forsøger nu at starte en ny Lions klub op i Hadsund. Bemærk: at Lions Hadsund 
er en mix klub for både kvinder og mænd.”

Du modtager dette brev, fordi vi gerne vil have dig med som medlem af det nye Lions Hadsund

Du inviteres hermed til et informationsmøde
 torsdag den 17. oktober kl. 19.00

i FrivilligCenter, Hadsund KulturCenter, Kirkegade 4-6 i Hadsund

Hvad er Lions Club?
Lions er verdens største humanitære organisation,
og er den eneste humanitære organisation hvor hver
eneste krone der indsamles ubeskåret går til
humanitære formål.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Bliver du Lion er du med til at gøre en forskel i
lokalområdet – men du bliver også en del af et
fantastisk netværk og får nogle unikke oplevelser,
som du kun får, fordi du er Lion.

Og resten får du at vide, når du kommer – du har garanteret også selv mange spørgsmål.

Tilmelding
Senest den 7. oktober til Arne Salomonsen på tlf. 23 47 31 88 eller mail: arnesalomonsen@hot-
mail.dk
eller til Henrik Storch på tlf. 42 46 03 11 eller mail: henrikstorch@yahoo.dk.

Med venlig hilsen
Henrik Storch
Lions Distrikt 106B

We Serve

LIONS Distrikt 106B

Den 12. august 2019

Vil du være med til at gøre en forskel?
Vil du være en del af et fantastisk netværk?
Vil du have nogle spændende oplevelser?
Måske har du hørt, at den lokale Lions Club stopppede deres virke her i foråret. Lions Hadsund har i
deres lange levetid gjort et stort arbejde og samlet rigtig mange penge ind. Penge, der har gjort en kæm-
pe forskel både lokalt og internationalt. Vi synes det er ærgerligt, at en god og aktiv klub lukker, og forsø-
ger nu at starte en ny Lions klub op i Hadsund.

Du modtager dette brev, fordi vi gerne vil have dig med som medlem af det nye Lions Hadsund

Du inviteres hermed til et informationsmøde
torsdag den 17. oktober kl. 19.00

i Hadsund KulturCenter, Kirkegade 2 – 4 i Hadsund

Hvad er Lions Club?
Lions er verdens største humanitære organisation, 
og er den eneste humanitære organisation hvor hver
eneste krone der indsamles ubeskåret går til 
humanitære formål.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Bliver du Lion er du med til at gøre en forskel i
lokalområdet – men du bliver også en del af et
fantastisk netværk og får nogle unikke oplevelser,
som du kun får, fordi du er Lion.

Og resten får du at vide, når du kommer – du har
garanteret også selv mange spørgsmål.

Tilmelding
Senest den 7. oktober til Arne Salomonsen på tlf. 23 47 31 88 eller mail: arnesalomonsen@hotmail.dk
eller til Henrik Storch på tlf. 42 46 03 11 eller mail: henrikstorch@yahoo.dk. 

Med venlig hilsen
Henrik Storch
Lions Distrikt 106B
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LIONS Distrikt 106B
Den 12. august 2019

Lions Danmark


