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Det sikre 
Lionsklubberne i Ringsted har lykkeligvis nogle attraktive pengegivende aktivi-

teter. Vi må nok erkende, at det ikke er den store fornyelse, der sker, men klub-

berne holder sig til det sikre. Det er også væsentligt, når man betænker, at det 

overskud, der kan komme ud af aktiviteterne, ubeskåret går til Lions humanitære 

arbejde. Lions julelotteri og julekoncerten bidrager væsentligt på indtægtssiden, 

men også byfesten og kræmmermarkedet giver overskud, selvom disse aktivite-

ter kan blive generet af vejrliget. 

    At aktiviteterne alene skal være overskudsgivende, er i sig selv ikke hele for-

målet. Den frivillige indsats skal også være til gavn og glæde for lokalsamfun-

det, hvilket især den folkelige byfest, den stemningsfyldte julekoncert i Sct. 

Bendts Kirke og de hyggelige kræmmermarkeder på Dyrskuepladsen er udtryk 

for. 

    Lionsklubberne i Ringsted bidrager på landsplan med deres overskud til bl.a. 

Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp, der senest har sendt hjælp til Filippiner-

ne, til Lions Kollegiet, der giver plads til svært handikappede, og til Lions Pri-

sen, hvor et godt almennyttigt nationalt projekt støttes. 

   Størstedelen af Lionsaktiviteternes overskud anvendes dog lokalt. Især er blik-

ket rettet mod de unge, de syge og svage samt de ældre. Klubberne er aktive i 

deres bestræbelser på, at uddele midlerne inden for områder, hvor de kan gavne 

bedst, og det er ofte på områder, hvor de etablerede systemer ikke kan nå ud. 

Klubberne har velfærdsudvalg, der opsøger og vurderer hvert enkelt lokalt pro-

jekt, hvor man agter at bidrage. 

Lions Posten udgives af Lionsklubberne i Ringsted. 
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e-mail: ringsted@lions.dk 
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Lions Club Ringsted Knud Lavard:  
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Leif Marstrand, Kaj Korsholm          
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Leo – unge, der vil gøre en 

forskel og hjælpe andre 
 
 

I 1957 oprettede Glenside Lions Club i Pennsylvania, USA, verdens første Leo Club. 

I oktober 1967 valgte den internationale bestyrelse Leo Club programmet som et offi-

cielt program for Lions Clubs internationale sammenslutning. 

   Leo er en humanitær organisation under Lions Club International for unge mellem 

16 og 30 år, der ønsker at gøre en forskel. Målet med Leo Club programmet er”.. at 

skaffe verdens unge mulighed for udvikling og påvirkning, individuelt og kollektivt, 

som ansvarlige medlemmer af det lokale, nationale og internationale samfund.” 

   Leo-klubber opfylder dette mål hver dag og er et aktiv for samfundet. Leo klubbens 

aktiviteter og projekter forbedrer samfundet og hjælper unge mennesker i at praktisere 

deres lederskab og udvikle deres evner i organisation og sociale færdigheder. Leo 

klubben kan involvere unge med et livslangt engagement for at hjælpe andre. I Leo 

diskuterer eller involverer man sig aldrig i politik og religion, men støtter, hvor det er 

nødvendigt. Hver krone indsamlet er en krone til en god sag - der går intet til admini-

stration. 

  Leo giver sine medlemmer mulighed for at prøve kræfter med både projekt– og 

klubledelse. I Leo får alle medlemmer ansvar - det giver mulighed for at oparbejde er-

faring, som også kan bruges i arbejdslivet. Leo kan give både lokale, nationale og in-

ternationale oplevelser. Gennem Leos og Lions store netværk er der rig mulighed for 

at gøre en forskel for mennesker, der har brug for en håndsrækning, og for at skabe 

venskaber på tværs . 

   Leo hjælper i mange sammenhænge. Leo Viborg har givet gaver til børn på regions-

hospitalet i Viborg. Leo Lolland Falster har været med til at give et foredrag til Saks-

købings 7.-9. klasser af Allan Olsen omkring misbrug. Leo Ålborg har givet 14.000 

kr. til Børnekræftafdelingen på Aalborg Sygehus, som er øremærket unge fra 14 år og 

op til oplevelser. Leo Århus har hjulpet Dansk Blinde Samfunds Ungdom på Skander-

borgs Festival, lavet fastelavnsfest på Skejby Sygehus og laver også en årlig tur til Le-

goland for en udvalgt gruppe. 

   Der er mere end 160.000 Leo-medlemmer i 140 lande. I Danmark er der 118 med-

lemmer fordelt på 40% mænd og 60% kvinder og 10 klubber fordelt over hele Dan-

mark. Den ældste Leo klub er Århus, som har 25 års jubilæum til april 2014. Pt. arbej-

des der på at starte Leo op i Greve, Næstved, Ringsted og Grenå. Greve og Grenå bli-

ver højst sandsynligt stiftet inden for den næste måned. 
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Lions – de blindes riddere 
 

Den kendte amerikanske forfatter Helen Adams Keller blev født den 27. juni 1880 i 

Alabama, USA. Da hun var to år, fik hun skarlagensfeber og blev både blind og døv, 

og da hun nærmede sig sin syvårs fødselsdag, fik hun sin bedste fødselsdagsgave no-

gensinde - sin helt egen lærer. 

   En ung pige ved navn Anne Sullivan, delvis blind selv, var kommet til Kellers hus 

fra Perkins School for the Blind, og de to skulle nu starte på at udvikle et forhold, der 

ville blive en af de mest betydningsfulde relationer på handicapområdet i det 20. år-

hundrede. Da Helen intet sprog havde, begyndte Anne at undervise hende. Hun be-

gyndte med fingeren at stave bogstaverne til ord i Helens hånd. Hun startede med or-

det dukke samtidig med, at Helen holdt en dukke i den anden hånd. Helen begyndte at 

forstå, at det, Anne skrev i hendes hånd, betød noget, men hun vidste ikke hvad. Det 

var ikke før den dag, da Anne tog Helen med ud i haven til en vandhane og lod vandet 

løbe ned over Helens ene hånd, på samme tid som hun skrev w a t e r  ind i Helens 

anden hånd,  at lyset gik op for hende. Helen lærte på det tidspunkt, at strømmen af 

vand var det ord, Anne havde stavet i hendes hånd. Det fortælles, at Helen tog noget 

snavs op fra jorden og forlangte at få stavet ordet i sin hånd. Ved udgangen af den dag 

havde Helen lært 30 ord. Hun fortsatte herefter med at lære alle bogstaverne i alfabe-

tet og derefter som blindskrift. 

   I tiårs alderen udtrykte Helen interesse for at lære at tale og havde ofte givet udtryk 

for, at hun en dag ville gå på college. I året 1904 kunne hun som den første døvblinde 

erhverve sig en Bachelor of Arts fra Radcliff College. I 1925 opfordrede Hellen Keller 

Lions til at være ”de blindes riddere”, og siden har Lions arbejdet meget med blinde-

sagen. Der samarbejdes med en række organisationer blandt andet FN og Dansk Blin-

desamfund. Den hvide stok, som anvendes af blinde, kom til verden i 1930, fordi et 

lionsmedlem havde set en blind forsøge at krydse en trafikeret gade. Fra 1931gik Li-

ons for alvor i gang med ”markedsføringen”, som mange steder i verden blev til en 

særlig WHITE CANE-aktivitet. Lions var også i forreste linje med skoler til førerhun-

de.  
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   Men Helens læring stoppede aldrig. Anne Sullivan var ved hendes side indtil sin 

død i 1936 og fingerstavede bog efter bog i Helens hånd. 

   Helen varetog mange tillidshverv i sit liv og rejste rundt i verden til 39 lande, hvor 

hun spredte sit budskab om håb og inspiration til mange, der var i samme situation. I 

1955 rejste hun rundt og hjalp krigsofre, som var blevet blinde, og i 1964 blev hun til-

delt Præsidentens Frihedsmedalje af præsident Lyndon B. Johnson. Helen Keller døde 

i 1968 i en alder af 88 år.  

   I de sidste 80 år har Lions støttet kampen mod unødvendig blindhed og hjulpet man-

ge blinde og svagtseende. I de seneste 20 år har indsatsen været koncentreret om 

”Sight First-programmet”, som har været betegnet som Lionshistoriens største ind-

samlingskampagne, og som gennem etablering af øjenhospitaler og klinikker i flere 

lande giver mennesker med grå stær et bedre syn. I tilknytning hertil har der været 

indsamling af brugte briller, som har været sendt til de forskellige øjenklinikker, og 

som efter tilpasning har været med til at give et bedre syn til en lang række menne-

sker. I løbet af kampagnen blev der internationalt indsamlet et beløb på godt 200 mil-

lioner US-dollars. Ved afslutningen af kampagnen var der indsamlet ca. 8 millioner 

kroner af de danske Lionsklubber, og sammen med udstyr til øjenundersøgelser mv. 
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Lions ungdomsudveksling 
Et af Lions formål er at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem ver-

dens folk. Det er noget, Lions søger at opnå på mange måder, herunder i ungdomsar-

bejdet, der er en af hjørnestenene i Lions arbejde. 

   Lions Internationale Ungdomsarbejde arbejder på 3 områder: Afholdelse af ung-

domslejre i Danmark, være værtsfamilie for et ungt menneske der besøger Danmark, 

og udsendelse af unge fra Danmark til ungdomsudveksling i andre lande. 

   Ideen med ungdomsudveksling stammer fra 1960, og der udveksles årligt ca. 5.000 

unge på verdensplan. Danmark udsendte i 2013 122 unge og modtog 142 unge fra 35 

forskellige lande på de 5 danske ungdomslejre. De unge, der udsendes eller kommer 

til Danmark, er typisk i alderen 17-21 år, og lejrsproget i de danske lejre er engelsk. 

   Der er stor forskel på almindelige ferierejser og Lions ungdomslejre. Forskellen er 

bl.a., at de unge fra de mange lande, kulturer og folkeslag placeres i samme lejr og 

skal være sammen og samarbejde og hygge sig i lejrperioden. Lejren er typisk af en 

uges varighed. Før eller efter ungdomslejren får de unge også mulighed for at være 

aktiv deltager i en fremmed kultur og deltage i værtsfamiliens daglige rutiner i stedet 

for at skulle betragte det på afstand, som det jo typisk er tilfældet, når vi er på ferie i 

udlandet. 

   Udbuddet af udenlandske ungdomslejre vokser og spænder vidt med hensyn til form 

og indhold, lige fra kulturelle lejre til lejre med mere fysiske udfoldelser. Men det er 

fælles for alle lejre, at formålet med lejrene er, at de unge taler med andre unge fra de 

forskellige kulturer, religioner, levevilkår m.v., der er i andre dele af verden, og som 

deltager i lejrene. 

   Der er en række regler for lejrene, bl.a. de 4 D, der er no Drinking, no Driving, no 

Dating, no Drugs. De unge ansøger om udsendelse og udvælges først på året. De unge 

skal bl.a. skrive et brev til en eventuel kommende værtsfamilie i udlandet, hvor de 

skriver om deres interesser, studier, familien, lokalsamfundet og deres forventninger 

til ungdomsudvekslingen. For de unge, der bliver udvalgt til udsendelse, afholdes 4-6 

uger før udsendelsen et informationsmøde, hvor de unge og deres forældre får alle op-

lysninger, herunder om alt det praktiske, og kan stille de spørgsmål, de har. 

   Begge Lionsklubber i Ringsted har hvert år de seneste mange år udsendt en ung til 

ungdomslejre i udlandet og modtaget en ung til en ungdomslejr i Danmark. De unge 

er fantastisk glade for lejrene og holder ofte kontakten ved lige over Facebook m.v., 

og mange besøger også hinanden. Det er med til at forøge værdien af lejrene, både for 

de enkelte unge, der ofte skaber venskaber i hele verden, og også for de samfund, de 

kommer fra, til gavn for den mellemfolkelige forståelse. 



7 

LIONS AKTIVITETER   

 

 

Kræmmermarkeder 2014 
Lions Club Ringsted vil fastholde traditionen med kræmmermarkeder  

på Den gamle Dyrskueplads, Anlægsvej i Ringsted. I år på følgende lørdage: 

3. maj – 7. juni – 6. september – 4. oktober 

 Prisen for en stadeplads er 150 kr.  

Oplysninger kan altid gives på telefon 2871 7058.   

Kræmmere og andre, der vil opstille en bod, kan blot møde frem på pladsen -  

og forhåbentlig gøre en god handel. 

Lions Byfest 2014 
Lions byfestudvalg arbejder intenst med forberedelserne til årets byfest.  

Man kan glæde sig til Tivoliland, spisetelte og underholdning 

fra fredag den 30. maj til søndag den 1. juni. 

Nærmere om arrangementet og om Lions Byfestlotteri i dagspressen.  

Lions Julelotteri 2014 
bliver afviklet som tidligere år, hvor vore sponsorer får besøg i august / september, 

og skrabelodderne sælges fra november og frem til jul.  

Lions Julekoncert 2014 
Lions holder igen i år den stemningsfyldte julekoncert i Sct. Bendts Kirke sidst i no-

vember / først i december. Dato og solist vil fremgå af næste nummer af LionsPosten 

og af dagspressen.  

Forårsfest 

Traditionen tro inviterer Lions Club Ringsted Knud Lavard byens ældre medborgere 

til en forårsfest med underholdning, kaffebord og bankospil.  

Forårsfesten afholdes søndag den 27. april 2014.  

Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede. 
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Lions Posten 

Kildemosevej 26 

4100 Ringsted 

 

LIONS formål globalt 
 

 At skabe og opretholde forståelse og respekt for sameksistens mellem verdens be-

folkning. 

 

 At fremme principperne om redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab. 

 

 At være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og mo-

ralske velfærd. 

 

 At forene klubberne i venskab og godt kammeratskab og gensidig forståelse. 

 

 At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse. Dog såle-

des, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelse. 

 

 At opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden per-

sonlig økonomisk vinding. 

 

 

B 


