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Nødlidende i Østafrika 
 

 

 

I forbindelse med landsindsamlingen tidligere på efteråret til fordel for de 

sultende i Østafrika viste danskerne en imponerende offervilje. Hen over 

TV-skærmen blev der aftenen igennem vist, at mange virksomheder, 

organisationer og privatpersoner gav større og mindre beløb til formålet. 

Man kunne også læse, at mange Lionsklubber fra forskellige dele af 

Danmark donerede beløb. 

   Når Lions støtter i nød- og katastrofesituationer, foregår det 

sædvanligvis på den måde, at vi sender det, vi ønsker at bidrage med, til en 

Lionsklub i det aktuelle område, og derfra kanaliserer man så hjælpen ud. 

Dette er for at spare administrationsomkostninger. 

   Desværre kan det ikke altid lade sig gøre at arbejde på den måde alle 

steder i verden. I forbindelse med hungerkatastrofen i Østafrika har de 

danske Lionsklubbers Katastrofe- og Hjælpefond besluttet at overføre ½ 

million kroner til Læger uden Grænser, der særligt har fokuseret deres 

indsats på behandling af underernærede børn i lejren i Dahaab. Lejren er 

oprindelig bygget til 90.000 mennesker, men der bor nu over 370.000 på 

stedet. 

   Selv om medieomtalen nu er neddroslet, er der stadig behov for hjælp. 
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LIONS  AKTIVITETER  
 
   

Lions Julelotteri 2011 
Byens virksomheder har i den forløbne tid taget pænt imod 

Lionsrepræsentanter, der har bedt om gevinster til dette års julelotteri. 

Disse gevinster udtrækkes kun i lokalområdet. Herudover er der som 

hovedgevinster rejsegavekort. Salget af det traditionelle skrabelotteri 

starter i slutningen af oktober og varer frem til jul. 

Prisen vil i år være kr. 10 pr. lod 

Tag godt imod Lionsmedlemmerne, når de på torve, gader og  

stræder sælger lodderne, eller køb dem hos byens handlende. 
 

Julekoncert med Kurt Ravn 
Lions Club Ringsted Knud Lavard indbyder til julekoncert  

onsdag den 30. november 2011 kl. 19.30 i Sct. Bendts Kirke.  

Kurt Ravn vil sammen med sit tre mands store ensemble og gæstesolisten 

Lise-Lotte Nielsen skabe den helt rette julestemning. 

Billetprisen er 205,- kr.  Billetterne sælges gennem www.sj-billetten.dk 

eller Ringsted Turistinformation i Borgerservice, Nørregade 100.  
 

Forårsfest 
Traditionen tro inviterer Lions Club Ringsted Knud Lavard byens ældre 

medborgere til en forårsfest med underholdning, kaffebord og bankospil. 

Forårsfesten afholdes søndag den 15. april 2012.  

Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede. 
 

Lions Byfest 2012 
Lionsklubberne i Ringsted er på det forberedende plan med  Byfesten 

2012. Rammerne er ikke 100 pct. på plads endnu, men 

Byfestdagene er fra torsdag den 31. maj til søndag den 3. juni 2012. 

 I forbindelse med Byfesten vil der som de foregående år være et 

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

 

http://www.sj-billetten.dk/
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Lionsklubberne sætter sejl for 

os alle! 

 
Lige før sommerferien var jeg endelig med en tur på havet om bord på 

Fulton sammen med en af kommunens 6.klasser. Når jeg skriver endelig, 

skal det absolut ikke ses som en beklagelse, men fordi jeg i flere år 

virkelig har misundt mange af 6.klasserne i kommunen den mulighed, som 

Lions-klubberne hvert år giver dem med Fulton-turen. Og hvor var det en 

god tur. Vejret var ikke helt med os – det blæste og regnede. Men 

samarbejdet og sammenholdet fejlede ikke noget. Det blev nærmest 

forstærket af den lidt høje søgang! 

Fulton-turen er kun én af de mange aktiviteter, som Lionsklubberne i 

Ringsted beriger Ringsted Kommune og alle os, der bor her, med. 

Byfesten er en anden prisværdig og meget synlig tradition. Lidt mere i det 

skjulte står Lionsklubberne også for en lang række andre aktiviteter og 

donationer til gode lokale formål. Det er vi mange i Ringsted Kommune, 

der er taknemmelige for. 

Det rigtig spændende ved Lionsklubberne er for mig at se, at klubberne i 

Ringsted både formår at arbejde på det lokale, det nationale og det 

internationale plan. I min egenskab af borgmester var jeg for et par år 

siden med til at åbne en ungdomscamp for unge fra hele verden, som 

Lionsklubberne i Ringsted var vært for. Det var utroligt dejligt at møde de 

mange danske og udenlandske unge – og det var dejligt at se, hvordan 

Lionsklubberne i Ringsted på den måde var med til at give disse unge 

mennesker både venner for livet og nye indsigter i livet i en stadig mere 

globaliseret verden. 

Lionsklubberne i Ringsted er med andre ord både med til at sætte sejl for 

de unge i Ringsted og unge i hele verden. Det er en meget 

påskønnelsesværdig mission. 

  

Niels Ulrich Hermansen 

Borgmester 
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Borgmester på vej op i masten 

 

Ungdomsudveksling 
 Hver af de to Lionsklubber i Ringsted sender hvert år en ung på en 

ungdomslejr et sted i verden. 

 I år var to unge ringstedere på lejr i henholdsvis Tyrkiet og Canada. I 

cirka en uge boede de herudover privat hos en værtsfamilie i det 

pågældende land.  

 I 2012 vil klubberne igen udsende to til lejre i udlandet. For at 

komme i betragtning sendes ansøgning til klubberne. 

 Ansøgerne skal bo i Ringsted Kommune og sædvanligvis være 

mellem 17 og 21 år. 

 Der arrangeres også ungdomslejre i Danmark for unge fra alle dele af 

verden. Man er meget velkommen til at tilbyde sig som værtsfamilie. 



6 

 

  

Om Lions donationer 
Lions arbejder med lokale, nationale og internationale hjælpeprojekter. Overskuddet 

fra Lions aktiviteter går ubeskåret til projekterne. I Ringsted er det bl.a. aktiviteter 

som Lions Byfest, Lions Julelotteri og Lions Julekoncert, der danner grundlaget for 

Lions donationer, der i 2010-2011 bl.a. gik til TV-apparater til Knud Lavard 

Centeret, "Gadesjoverne", talfirkant til Ådalsskolen og havemøbler og projektor til 

Plejecenter Solbakken 

 

  

Rat og Risiko 
  

Projektet ”Rat og Risiko” blev onsdag den 28. september 2011 gennemført 

for 2. gang i Ringsted Kommune. Projektet ”Rat og Risiko” er et projekt, 

hvis rammer er vedtaget af Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands 

politikreds, og som sætter fokus på bl.a. gode trafikvaner og 

trafikforståelse for køreskoleelever gennem virkelighedsberetninger og 

praktiske eksempler fra dagligdagen. Det er besluttet, at ”Rat og Risiko” 

skal gennemføres 2 gange årligt i Ringsted Kommune. 

    Målgruppen for ”Rat og Risiko” er de personer i Ringsted Kommune, 

som er i færd med at erhverve kørekort, hvilket i praksis er unge på 

omkring 18 år. Skønt det kun er anden gang, at ”Rat og Risiko” 

gennemføres i kommunen, var tilmeldingen til arrangementet på i alt 40 

kommende bilister, hvoraf 31 af de tilmeldte mødte op. Derudover deltog 

flere af kommunens køreskolelærere. 

    Arrangementet ”Rat og Risiko” tager overordnet afsæt i de farer og 

risici, der er forbundet med at føre et køretøj eller blot opholde sig i en bil 

som passager. Umiddelbart kunne man spørge, hvorfor også fokus på 

passagerens rolle er relevant? SSP-konsulent Peter Øhlers fra Ringsted 

Kommune illustrerede på bedste vis de konfliktsituationer og dilemmaer, 

passagerens ”hjerte” og ”fornuft” kan bringes i, såfremt førerens evne til 

lovligt at føre et køretøj er nedsat på grund af indtagelse af selv en lille 

mængde alkohol. Vil man i en sådan situation tage bilnøglen fra 

vedkommende, vil man nægte at køre med og som SSP-konsulenten 

spurgte: er man enig i, delvist enig i eller er man uenig i, at vedkommende 

skal anmeldes til politiet for spirituskørsel? Samme tre valgmuligheder fik 

man på spørgsmålene vedrørende hastighed og anvendelse af sele. 

    Køreskoleeleverne blev i den forbindelse bedt om at fordele sig i 3 

grupper svarende til graden af enighed, som passede bedst til 
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køreskoleelevernes nuværende overbevisning om egen adfærd i tilfælde af, 

at føreren havde indtaget en mængde alkohol, der udelukkede føreren fra 

lovlig og forsvarlig kørsel, kørte alt for stærkt efter forholdene eller ikke 

anvendte sikkerhedsselen. 

    Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted Brandvæsen og 

paramediciner Tom Mikkelsen fra Akuthelikopteren i Ringsted illustrerede 

med bl.a. powerpoint-show det mulige udfald af at føre et køretøj, der – 

med eller uden egen skyld – involveres i et færdselsuheld. 

Viceberedskabschefen og paramedicineren berettede om deres indsats med 

at få overblik over ulykken, yde førstehjælp på stedet, frigøre eventuelt 

fastklemte personer m.v., hvordan helikopteren er indrettet med udstyr og 

meget mere. Endvidere indeholdt indlæggene oplysning om typiske skader 

på kroppen ved påkørsel frontalt, fra siden og bagfra, samt oplysning om 

Rigshospitalets traumecenter. 

    Præst Hanne Vesth beskrev konsekvenser og ikke mindst de følelser, 

der følger i kølvandet på et færdselsuheld med dødelig udgang. Indlægget 

omhandlede endvidere faktuelle forhold omkring selve begravelsen, 

herunder overvejelser omkring ligbrænding og jordfæstelse. 

   Politiassistent Tina Jönsson fokuserede på bl.a. mulige årsager til 

færdselsuheld, og på om ulykken kunne have været forhindret eller 

mindsket ved simple gode trafikvaner. 

    Trafikambassadør Jeanine Strandqvist fra Sikker Trafik Live er med sit 

handicap et levende bevis på, at trafikale valg og handlinger altid har 

konsekvenser. Det fremgik af hendes historie, at hendes liv blev ændret på 

få sekunder, den dag en bilist foretog en vending direkte foran Jeanine, der 

var kørende på motorcykel. Fra den dag var hendes liv forandret for 

ALTID! 

    Arrangementet må endnu engang betegnes som en succes, og der 

hersker ikke tvivl om, at vi alle – lige fra køreskoleelever til fagpersoner – 

vil have fokus på gode trafikvaner og langt større fokus på farer og risici i 

trafikken. Det skyldes arrangementets budskab om, at vi med fornuftig 

adfærd i trafikken gør en forskel, og om at vore trafikale valg og 

handlinger altid har en konsekvens – måske ikke kun for os selv, men også 

for andre! 

    Arrangementet med bl.a. forplejning blev gennemført med sponsorater 

fra LIONS, Kørelærerforeningen og Ringsted Ungdomsskole v/SSP. 

  

Tina Jönsson 

Politiassistent, Ringsted Lokalpoliti  
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Lionsklubbernes bestyrelser 
 

Med indledningen til det nye klubår i Lionsklubberne i Ringsted blev der 

som sædvanligt valgt nye medlemmer til bestyrelserne. 
 

Lions Club Ringsted: 
 

Præsident:  Torben Olsen 

Vicepræsident:  Jesper Ohlsson 

Sekretær:  Jens Rasmussen 

Kasserer:   Calle Marstrand 

Klubmester:  Jens Asmussen 

Tailtwister:  Kim Fjord 
 

 

Lions Club Ringsted Knud Lavard: 
 

Præsident:  Svend Erik Hovmand 

Past Præsident:  John Jagd 

Vicepræsident:  Bent Hinrichsen 

Sekretær:   Erik Mather 

Kasserer:   John Petersen 

Klubmester:  Per Sørensen 

Tailtwister:  Erik Jensen 
 

Det  lokale planlægningsarbejde med de mange Lions-aktiviteter er godt i 

gang. Den store aktivitet omkring julelotteriet er sat på skinner, og de 

mange sponsor-aftaler er i hus. 
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