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Fra indvielsen af Lions handicaplejlighed i København. Fra venstre: Guvernørrådsformand Michael B. Hansen, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Præsident i Lions Club København Frank Stjerne, Distriktguvernør i distrikt 106 A
John Jagd fra Lions Club Ringsted Knud Lavard.
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Frivilligt arbejde
På denne plads er der tidligere omtalt frivilligt arbejde. I lokalsamfundet har rigtig mange organisationer og foreninger sat sig det mål at støtte en bestemt sag.
Det er prisværdigt og også nødvendigt i det samfund, vi lever i. I Danmark er
cirka en tredjedel af den voksne befolkning engageret i en eller anden form for
frivilligt arbejde. Antallet har været stigende gennem de seneste år, men sammenlignet med lande, som vi normalt sammenligner os med, er vi dog lidt bagud.
Man vil gerne være med til at gøre en forskel, og det gøres på mange måder.
Man samler penge ind, når der er landsindsamlinger, man er frivillig fodboldtræner, man er besøgsven, man er til rådighed ved lektiehjælp, man passer telefon
ved en hjælpetjeneste osv.
Hvert år er der en landsdækkende frivillighedsdag. Også her i Ringsted. Her
stiller mange organisationer op for at viderebringe et budskab om netop deres
virke. Det er især organisationer, der henvender sig til socialt, mentalt eller fysisk udsatte i samfundet. Hvor det etablerede system ikke slår til, kan en organisation træde ind. Alle organisationerne har en medlemsskare, der enten yder et
økonomisk bidrag ved deres medlemskab, tager aktivt del i arbejdet eller begge
dele. Tilfredsheden og glæden er gensidig for såvel udøver som modtager – og
til gavn for samfundet.
I Lions betragter vi også den indsats, medlemmerne udfører, som frivilligt arbejde. Det er ikke rettet mod en bestemt gruppe, en særlig sag eller et bestemt
område. Gennem vore aktiviteter vil vi skabe et overskud, der så senere doneres
lokalt, men også nationalt og internationalt, da Lions jo er en international organisation.
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at man i det frivillige arbejde ikke skal
konkurrere, men derimod supplere hinanden.
Lions Posten udgives af Lionsklubberne i Ringsted.
Lions Club Ringsted:
Præsident John Jensen
e-mail: ringsted@lions.dk
Hjemmeside: http://ringsted.lions.dk
Lions Club Ringsted Knud Lavard:
Præsident Erik Mather
e-mail: knud-lavard@lions.dk
Hjemmeside: http://knud-lavard.lions.dk
Redaktion: Villads Villadse(ansvarshavende),
Kildemosevej 26, 4100 Ringsted,
Leif Marstrand, Kaj Korsholm
Layout: Lars Larsen.
Redaktionen er afsluttet den 03.11.2013
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Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
indviede Lionshandicaplejlighed
Lions har en ejendom i København med handicaplejligheder. Protektor for Lions Danmark Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen indviede handicaplejlighed nr. 5 den 30.
oktober 2013 ved en festlig indvielse.
Til indvielsen var der inviteret mange gæster, herunder mange Lions. Et rigtig godt
arrangement, som Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen tydeligvis syntes godt om.
Der blev serveret kransekage samt Prinsgemalens egen vin.
Baggrunden for, at Lions kan have ejendommen med handicaplejligheder, er, at Lions Club København med støtte fra De Thorupske Legater via testamente i 1990 erhvervede ejendommen Hjortholms Allé 4 – 10 med i alt 32 lejligheder i Københavns
Nord Vest kvarter. Det var bl.a. nogle store modeshows, gennemførte maleriudstillinger samt lotteri, som gav klubben den økonomiske mulighed for at erhverve sig denne
ejendom.
Efter overtagelsen gik Lions Club København omgående i gang med at planlægge
ombygningen af lejlighederne i stueetagen til handicapboliger. Når en lejlighed bliver
ledig, bliver den renoveret og ændret til handicaplejlighed for klubbens indsamlede
midler.
Allerede i november måned 1996 blev den første handicaplejlighed indviet – i øvrigt med assistance af den første beboer af lejligheden.
I 1999 indviede borgmester Winnie Larsen-Jensen sammen med årets verdenspræsident for Lions International James E. Erwin handicaplejlighed nr. 2 samt en handicapelevator til den nye udendørs terrasse.
I januar måned 2003 blev handicaplejlighed nr. 3 og 4 indviet. Også her skete det
med stor støtte fra De Thorupske Legater og LCIF (Lions Club International Foundation). Desuden bidrog Vanførefonden samt Sahva Fonden. Den 5. lejlighed er en 2værelses lejlighed, som ligger i stueplan uden dørtrin og ganske fint indrettet.
Tildeling af lejlighed sker til personer, som kan klare sig selv i egen lejlighed, og
anvisningen sker bl.a. gennem Handicapcentret i København. Den månedlige leje incl.
alt ligger på kr. 5.600.
Kendetegnet ved hver indvielse af lejlighederne har været, at såvel budgetter som
tidsfrister er blevet overholdt – ikke mindst takket være Lions Club Københavns eget
kompetente ejendomsudvalg samt dygtige håndværkere.
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Nyt fra Masanga
Som tidligere omtalt i Lionsposten har en del af Lionsklubberne på Sjælland en fælles
aktivitet med at reetablere et hospital i Sierra Leone i Vestafrika.
Hospitalet var tidligere et spedalskhedshospital, men under borgerkrigen 1996 til
2002 blev det besat og udplyndret af oprørerne og henlå siden som en ruin.
Foreningen Masangas Venner startede i 2006 et projekt med at genopbygge og reetablere hospitalet med økonomisk opbakning fra især Lions.
Ved opstarten blev der indgået en aftale med de lokale sundhedsmyndigheder om
driften i en periode på 10 år.
Ud over de økonomiske tilskud har Lionsklubberne organiseret indsamling af en
lang række effekter til brug på hospitalet. Det har drejet sig om værktøj til at etablere
et snedkerværksted, hvor der bl.a. fremstilles skolemøbler til salg, tandlægeudstyr,
brugt hospitalsudstyr og meget mere.
For nylig har en Lion doneret 36000 engangshandsker, og ca. 8000 briller er sendt
til Multicenter Syd i Nykøbing Falster, hvor de forskellige effekter efterses og klargøres til forsendelse, som forestås af DANIDA og Mellemfolkeligt Samvirke.
Der har gennem årene været meget forskelligt sundhedspersonale tilknyttet hospitalet. Flere læger, både danske og udenlandske, har gennem kortere eller længere tid arbejdet på hospitalet, og der er lige nu ansat to hollandske læger, og snart kommer en
nyuddannet dansk læge.
Der kommer løbende en del læger derned for i kortere eller længere tid at undervise
i et kirurgisk træningsprogram.
På et tidspunkt kommer der en gruppe plastikkirurger fra den hollandske organisation Doctors of the World, som skal lave en ”Camp” med behandling af børn med
brandsår, læbe/ganespalte og anden rekonstruktiv kirurgi. Det er en aftale, der er lavet
for 3 år, hvor der 2 gange om året udsendes en gruppe læger og sygeplejersker for at
lave disse specifikke kirurgiske opgaver, og samtidig skaffer de en del materialer, medicin, bandager m.m. og understøtter økonomisk hospitalskøkkenet, som nu kan lave
mad til patienterne.
Der er ansat 3 sygeplejersker, blandt andet en, som er på regeringens lønningsliste.
Regeringen har udstationeret en sygeplejerske til at forestå HIV/AIDS-programmet og
to spædbørnssygeplejersker, som forestår vaccinationsprogrammer og fødselsforberedelse.
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I 2012 startede en sygeplejeskole med 62 elever, og bortset fra 6, som dumpede det
første år, fortsætter resten på 2. år og er færdige om ca. 1½ år. Der er ansat 45 sygehjælpere, som har fået en 1-årig uddannelse på hospitalet. På hospitalet er der plads til
100 indlagte patienter
Hospitalet har desværre konstateret en manglende opbakning og medvirken fra både centrale myndigheder (Sundhedsministeriet) og de lokale myndigheder, hvilket har
resulteret i økonomiske vanskeligheder. Efter et valg for ca. et år siden er der skiftet
ud i politikere og embedsmænd og det er gjort klar for dem, at de har ansvaret for at
få projektet til at overleve i fremtiden. Det er blevet understreget, at den kontrakt, der
foreligger, er en 10 årig kontrakt, at hospitalet i Masanga er et regeringshospital, hvor
”Masanga.dk” sammen med forskellige partnere har ansvaret for at genopbygge, lede
og udvikle projektet til et bæredygtigt projekt. Det forventes derfor, at myndighederne
tager ansvar og tilfører ressourcer til projektet.
Der er nu taget initiativ til at genforhandle kontrakten frem mod år 2016, og der er
samtidig åbnet op for at lave tillægskontrakter, hvor det bliver slået fast, hvordan og
hvor meget regeringen skal bidrage med i projektet.
Lionsklubberne og Masangas Venner kan godt være tilfreds med den indsats, der
har været udført i de sidste 6 år og fortsætter de næste år, hvorefter hospitalet vil blive afleveret til befolkningen i Sierra Leone i 2016.
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En rejse for livet
En rejse for livet – det er hvad mine 4 uger i Canada har været. Venner for livet, en ny
familie, oplevelser jeg aldrig havde turdet drømme om. Jeg var så heldig, at Lions
Club Ringsted Knud Lavard valgte at sende mig af sted til Canada. Det var noget, jeg
havde drømt om i lang tid, at komme over Atlanten og opleve en kultur og natur, der
er helt anderledes, end hvad vi er vant til her i Danmark. Rejsen går ud på at lære om
andre kulturer, styrke dit sprog og vigtigst af alt at skabe venskabsbånd, der varer resten af livet. Og det må jeg sige, at den har gjort for mig. Jeg har lært en masse om
fremmede kulturer, ikke kun canadisk, men også brasiliansk, mexicansk, israelsk og
europæiske kulturer. Derudover har jeg fået nogle venner, som jeg har et helt unikt
bånd sammen med, da vi har oplevet mere sammen på 4 uger, end mange oplever i et
helt liv.
Rent praktisk var turen opdelt i 3 dele. Den første del består af 14 dages ophold hos
en værtsfamilie, muligvis med andre unge. Anden del er ungdomscampen. Denne
camp er typisk 10 dage lang, og i mit tilfælde var det en camp med 20 unge i alderen
16-23 år fra 13 forskellige lande. Den sidste del er 4 dage hos værtsfamilien igen, som
en slags afslutning på hele turen.
For mit vedkommende gik de 4 uger meget hurtigt, det var faktisk kun det sidste
par dage, at jeg havde en form for hjemve. En grund til dette er, at der skete så meget
hele tiden, både hos værtsfamilien og i ungdomscampen. Jeg faldt hurtigt godt til hos
min værtsfamilie sammen med mine 2 samboende, en 23-årig ung mand fra Østrig og
en 18-årig pige fra Italien. Min værtsfamilie var gode til at få ført os sammen, og de
var specielt gode til at integrere os i deres liv. Vi mødte mange nye mennesker, og
samtidig fik vi oplevet en masse af det omkringliggende samfund og natur. Vi har
f.eks. kørt Sydontario rundt på motorcykler, og vi har fejret Canada Day, som er Canadas svar på 4th of july. Derudover har vi også set smuk natur og en vild storby. Ja vi
oplevede meget hos værtsfamilien, men da vi først nåede til campen, blev det endnu
bedre.
På campen så vi baseballkampe, vi var i store tårne, vi var til revy, men det største
var dog vores dag ved Niagara Falls. Den dag vil jeg huske resten af mit liv. Det er
utroligt betagende at se moder natur folde sig helt ud. Det fede var, at vi kom så tæt på
vandfaldene, at vi blev gennemblødte af vand.
Turen, som Lions Club Ringsted Knud Lavard har været så generøse at give mig,
har ikke kun gjort sommeren 2013 til mit livs bedste, den har også udviklet mig som
menneske. Ud over de utrolige mennesker, jeg har mødt og gjort til en del af mit liv,
så har en tur som denne givet mig hår på brystet – modnet mig og har givet mig en
større ansvarsfølelse. 4 uger alene i et fremmed land kan være meget skræmmende,
men du får al den hjælp, du får brug for. Jeg vil opfordre alle, der kan og vil, om at søge en lignende tur, hvis muligheden byder sig, da det er en oplevelse for livet.
Christian Kærgård Jensen
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LIONS AKTIVITETER
Lions Julelotteri 2013
Salget af skrabelodder til Lions Julelotteri er allerede i fuld gang.
I mange af byens forretninger kan man nu købe lodderne, og salget fortsætter frem
til ugen op til jul.
Ud over de mange gevinster, der er doneret af lokale erhvervsdrivende, er der hovedgevinster i form af rejsegavekort.

Lions Julekoncert 2013
Den stemningsfyldte julekoncert i Sct. Bendts Kirke afholdes i år
torsdag den 28. november kl. 19.30 med Kurt Ravn som solist.
Årets gæstesolist er mezzosopranen Andrea Pelligrini.
Koncerten arrangeres af Lions Club Ringsted Knud Lavard.
Billetter sælges fra www.sj-billetten.dk og Ringsted Bibliotek.

Kræmmermarkeder 2014
Lions Club Ringsted arrangerer igen kræmmermarked på Den gamle Dyrskueplads i
Ringsted. Markederne er planlagt til lørdagene
5. april, 3. maj, 7. juni, 6. september og 4. oktober 2014.
Oplysninger kan gives på telefon 22 71 70 58.
Som i år kan kræmmere og andre, der vil opstille en bod, blot møde frem på pladsen
- og forhåbentlig gøre en god handel.

Forårsfest
Traditionen tro inviterer Lions Club Ringsted Knud Lavard byens ældre medborgere
til en forårsfest med underholdning, kaffebord og bankospil
søndag den 27. april 2014.
Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede.

Lions Byfest 2014
Igen til sommer vil Lions i Ringsted afholde byfest. Den er berammet til
29. maj til 1. juni 2014.
Den vil som tidligere år blive afholdt i bymidten med Tivoliland, spisetelt, musik,
dans og god stemning.
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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:
Vicepræsident:
Past Præsident:
Sekretær:
Kasserer:
Klubmester:
Tailtwister:

John Jensen
Jesper Ohlsson
Jens Rasmussen
Lars Ole Jensen
Calle Marstrand
Jens Asmussen
Ole Hansen

Lions Club Ringsted Knud Lavard:
Præsident:
Vicepræsident:
Past Præsident:
Sekretær:
Kasserer:
Klubmester:
Tailtwister:

Erik Mather
Bjarne Brandt Pedersen
Svend Erik Hovmand
Bent Hinrichsen
Lars Larsen
Leif Marstrand
Mogens Nielsen

Det lokale planlægningsarbejde med de mange Lions-aktiviteter er godt i gang. Den
store aktivitet omkring julelotteriet er sat på skinner, og de mange sponsoraftaler er i
hus.
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