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Nedskæringstider 
Overalt i samfundet mærkes de økonomiske stramninger, hvilket fører til 
besparelser på mange områder. I det daglige er det for tiden svært at læse 
avis eller se TV, uden at man bliver gjort opmærksom på problemer, der af 
den ene eller anden art kommer på af grundbeskæringer. Det gælder 
børnepasning, undervisning, ældreplejen – ja, stort set alle de områder, 
hvor der er offentlige midler inde i billedet. For at få budgetterne til at 
hænge sammen, må der reduceres i personale, drift eller investeringer på 
stort set alle institutioner. 
   I LIONS-klubberne i Ringsted får vi jævnligt henvendelser fra sådanne 
institutioner, hvor man gerne vil yde en optimal service overfor de 
brugere, som skal betjenes. Det er ofte henvendelser om hjælp til ydelser, 
der tidligere har været en naturlig del af et tilbud, man har kunnet give det 
pågældende sted. På mange institutioner er der forældre eller pårørende, 
som påtager sig et stort og frivilligt arbejde, hvilket er meget prisværdigt, 
men for at nå de opstillede mål skal der økonomi til. 
   Hvor LIONS har mulighed for det, træder vi gerne til, men vi må 
naturligvis også prioritere således, at de midler, vi har, anvendes bedst 
muligt og i LIONS ånd. Vi skal støtte socialt, humanitært og kulturelt, og 
det forsøger vi at gøre – ikke kun lokalt, men også nationalt og inter-
nationalt.  
   Vi har nævnt det tidligere, men det gentages gerne: Vi kan ikke nå vore 
mål uden den store opbakning, vi får fra alle i lokalområdet. 
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Fjernsyn til Knud Lavard Centret 
De to Lionsklubber i Ringsted blev ad forskellige veje gjort opmærksom 
på nogle behov, beboerne på Knud Lavard Centret havde. Det var dels 
Bruger-/pårørenderådet og dels personalet, der henvendte sig. 
   Man ville gerne give beboerne mulighed for at kunne samles til et 
fællesskab omkring nogle oplevelser, som man kun kunne få gennem 
fjernsynsudsendelser. Man ville i tre af afdelingerne på centret gerne have 
mulighed for at samle beboerne i deres fællesrum, hvor de så i TV kunne 
se debatprogrammer, underholdning, sport og lignende i et socialt samvær. 
   Vi ved jo alle, at personalet på vore plejehjem gør alt, hvad der står i 
deres magt for at give beboerne god pleje. Samtidig gør de deres yderste 
for at tilføre så meget livskvalitet til beboerne, som de er i stand til 
indenfor de givne rammer. Økonomi og tid gør det desværre ikke altid 
muligt at yde det optimale for beboerne. 
   Lionsklubberne besluttede derfor at donere tre store fladskærms-TV til 
de tre afdelinger. De blev overrakt den 8. december 2010, og det var 
Lionsmedlemmer, der hjalp med installationen. 
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Uddrag fra Fulton Dagbog 2010 
Kære Dagbog  
Vi havde glædet os til lørdag. For vores klasse havde vundet turen med 
Fulton og skulle sejle hele weekenden. Vi mødtes i Korsør kl. 9. Da alle 
var kommet, gik vi og vore forældre om bord.  
   Da vores forældre var gået fra borde, blev vi delt ind i 3 grupper. Så 
forklarede Joakim, som var styrmand, sikkerhedsreglerne. Plan A var, at vi 
skulle under broen mod Samsø. Men da vi var kommet under broen, var 
bølgerne 3-4 meter høje. Mange af os blev søsyge og havde det dårligt. 
Thomas, som var skipper, og Joakim fandt ud af, at det kun ville blive 
værre, så de besluttede at vende om. Plan B var, at vi skulle sejle ned til 
Agersø Sund og ned i Smålandshavet. Vejret blev da også meget bedre, da 
vi sejlede den anden vej.  
   Det var søndag morgen, og jeg havde sovet godt. Vi var lige vågnet, og 
så var der baksmønstring igen. Vi skulle have ankeret op, det var sjovt, 
men hårdt, og det tog ca. 10 minutter. Nattevagterne havde bagt brød i 
løbet af natten, selv om det var hold 3, der skulle havde gjort det. Hold 1 
skulle vaske op. Da de var færdige var der igen baksmønstring, for der 
skulle gøres rent. Hold 1 fik toiletterne, hold 2 fik kabyssen og banjen, og 
hold 3 skulle vaske dækket på skibet. 
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  Vi var på vej tilbage til Korsør, og vi måtte igen kravle i masterne og ude 
i bovsprydet, men de fleste var nede på banjen, enten sov de eller fik 
massage af Amanda. Hold 1 skulle lave frokost, og hold 2 skulle vaske op. 
Vi lagde til ved Korsør ca. klokken 2 om eftermiddagen. Og der ventede 
mødre, fædre og søskende. Vi var alle meget trætte. 
   Jeg var oppe i masterne 6-7 gange og ude i bovsprydet 2 gange. Det var 
en fantastisk oplevelse at sejle med det danske og gamle skoleskib Fulton. 

(Pernille, 7A, Asgaardsskolen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lions har siden 2005 sammen med SSP i Ringsted udloddet en 
weekend-tur med Fulton til en 6. klasse i Ringsted. Lions betaler 
turen. 

• Formålet med Fultontogtet er at sikre, at endnu flere end ellers møder 
op til SSP-konsulenternes møder i 6. klasserne. På mødet fortæller 
SSP-konsulenten om alt det, som elever og forældre bør være 
opmærksom på, når man er ung og på tærsklen til at være teenager.  

• Lionsklubberne i Ringsted har besluttet, at også eleverne i de 
kommende 6. klasser i Ringsted skal have mulighed for at vinde et 
Fultontogt, så der er også et Fultontogt både i 2011 og i 2012. 
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Lokale donationer 
Mange i Ringsteds lokalområde har fået glæde af de større og mindre 
donationer, Lions i Ringsted foretager på baggrund af overskuddet fra 
Lions Byfest, lotterier, julekoncert og andre aktiviteter. Her skal kun 
nævnes få eksempler. 
   En skole med elever med svære indlæringsvanskeligheder havde en 
succesfuld fritidsaktivitet, hvor eleverne spillede hockey og deltog i 
forskellige turneringer med tilsvarende skoler. De fik deres udstyr stjålet. 
Lions havde mulighed for at hjælpe eleverne med nyt udstyr, så deres 
aktivitet kunne fortsætte. 
   I mange sportsklubber, hvor børn og unge bruger en stor del af deres 
fritid, udføres et stort og frivilligt arbejde, og ansvarlige ledere har ofte 
svært ved at få tingene til at fungere på den bedste måde. De har ansvar for 
både sikkerhed og udstyr. I roklubben havde man redningsveste, men man 
havde ikke økonomi til at opbevare dem forsvarligt. Her havde Lions 
mulighed for at yde hjælp til et opbevaringssystem. 
   Træningsenheden på Knud Lavard Centeret har fået doneret et Nintendo 
Wii med spil, der med det rette tilbehør, som også er doneret, kan anvendes 
i terapien til optræning af for eksempel balanceevnen. Brugeren kan ved at 
stå på en badevægtslignende plade ændre på kroppens vægtfordeling. Med 
andre programmer kan man genoptræne musklerne. Disse computerspil 
anvendes til brugere fra 3 til 90 år. 
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LIONS AKTIVITETER 2011 
 

Forårsfest 
 Traditionen tro inviterer Lions Club Ringsted Knud Lavard byens ældre 
medborgere til en forårsfest med underholdning, kaffebord og bankospil.  

Denne gang er det søndag den 17. april 2011. 
Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede. 

   
 

Lionsklubberne i Ringsted er i fuld gang med planlægningen af  
Lions Byfest 2011 

Byfestdagene er fra torsdag den 2. til søndag den 5. juni 2011. 
Igen i år vil der være fornyelser. Der vil være flere spisesteder end 

tidligere, så tilbuddet for at stille sulten bliver større og mere alsidigt. 
 I samarbejde med Handelsstandsforeningen planlægges en Byfestnat.  
 Byfesten holdes som i de seneste år i bymidten med underholdning,  

tivoli, musik, sang, dans og som nævnt spisesteder med god mad.  
 I forbindelse med Byfesten vil der som de foregående år være et 

Byfestlotteri med mange attraktive gevinster.  
Lotteriet er traditionelt med lodsedler. 

 
 
 

Julekoncert 
Den stemningsfyldte julekoncert i Sct. Bendts Kirke afholdes i år 

onsdag den 30. november med Kurt Ravn som solist. 
Koncerten arrangeres af Lions Club Ringsted Knud Lavard, og de 

nærmere oplysninger om tidspunkt og pris vil komme i dagspressen. 
 
 
 

Lions Julelotteri 2011 
Fra begyndelsen af november og frem til jul sælger medlemmerne 

i de to Lionsklubber i Ringsted skrabelodder. 
Lodderne kan også købes i mange af byens forretninger.  

Ud over de mange gevinster, der er doneret af lokale erhvervsdrivende, 
er der store hovedgevinster i form af rejsegavekort.  
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EUROPAFORUM 
Europaforum eller Europæisk Samarbejdsråd er et samarbejdsorgan 
mellem Europas Lions. 
 
Formålet er at bringe europæiske Lions sammen for at udveksle ideer og 
drøfte spørgsmål af fælles interesse og i det hele taget fremme gensidig 
forståelse og enighed. 
 
Ideen med Europaforum opstod i 1952 under et møde mellem franske og 
italienske Lions, og de efterfølgende år blev der afholdt møder i hele 
Europa. I 1998 blev mødet afholdt for første gang i et østeuropæisk land, 
nemlig i Budapest, for at fejre tiåret for Lions indtog i Ungarn. Også i 
Danmark har der været afholdt Europaforum, nemlig i Århus i 1986, og 
sidste års møde blev afholdt i Bologna i Italien. 
 
Selve Europaforum består af rådsmøder og en række seminarer, der blandt 
andet drejer sig om internationale relationer, sociale og miljømæssige 
aktiviteter. 
 
Ungdomsudveksling bliver også drøftet, og det er her, man udveksler 
pladser og diskuterer procedurer og erfaringer med ungdomslejrene. 
 
På Europaforum bliver der afholdt en musikalsk konkurrence, som sidste 
år var helliget guitaren. Mange unge fra hele Europa havde været i gang 
med konkurrencen i deres hjemlande. Der var 6 unge tilbage, og vinderen 
blev en 16 årig ung mand fra Irland, som kunne tage hjem med gevinsten 
på 3.500 Euro. 
 
Næste Europaforum vil blive afholdt i Maastricht i Holland. 
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