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Det er et spørgsmål, vi i Lions ofte stiller os.
Vi ved, at det bemærkes, når vi har nogle af de mange store aktiviteter,
hvor vi er på gaden som for eksempel med Lions Byfest. Her er ingen vel i
tvivl om, hvem der er arrangører. Vi ved også, at rigtig mange bemærker
Lions, når vi sælger lodsedler og arrangerer julekoncert, og en del ved, at vi
holder loppemarked, arrangerer bowlingturnering, og at vi sælger
æbleskiver og andet ved specielle begivenheder i byen. Alle disse aktiviteter
er pengegivende og nødvendige for den anden side af Lions arbejde.
Men er Lions synlige nok, når vi skal vise, hvor vi kanaliserer de mange
midler hen? Ikke fordi det skal være et mål at blive set, når der doneres
midler til dette eller hint, men mange af donationerne er set fra vores side
alligevel en omtale værd.
Når Lions støtter større projekter gives der ofte pæn omtale i pressen.
Meget af hjælpearbejdet og den humanitære støtte til vanskeligt stillede
mennesker kan ikke omtales der, men bemærkes det, når Lions har støttet i
andre sammenhænge? Her i bladet omtaler vi en del af Lionsarbejdet, men
er det noget, der kommer ud til en bredere kreds af befolkningen? Lions
støtter lokalt meget til såvel unge som ældre. Heldigvis møder vi også stor
velvilje, når vi samler midler ind, men ser man nok til, hvordan vi i de to
lionsklubber i byen herefter fordeler midlerne? Det er et ønske, at vore
trofaste støtter har tillid til, at vore donationer kommer derhen, hvor der er
behov for støtte. Men det er også et ønske, at det bliver synligt.
Ringsted har som omtalt andetsteds i bladet haft besøg af Lions
internationale præsident, som netop slog et slag for, at Lions også skal være
synlig, når der ydes støtte, hvilket vi lokalt også arbejder på.
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Lions aktiviteter 2008/2009
Lions Julelotteri 2008
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 begyndelsen
af november og varer frem til jul.
Tag godt imod Lionsmedlemmerne, når de på torve, gader og stræder
sælger lodderne, eller køb dem hos byens handlende.

Julekoncert med Marie Carmen Koppel
Lions Club Ringsted Knud Lavard indbyder torsdag den 27. november
2008 kl. 19.30 til julekoncert i Sct. Bendts Kirke.
Solist er Marie Carmen Koppel, som er en af de største
soul- og gospelstemmer vi har.
Billetprisen er 160,- kr. Billetterne sælges via SJ-billetnet.dk,
eller på Borgerservice, Nørregade 100 samt på Ringsted Bibliotek.

Kræmmer- og loppemarked
Årets sidste marked afholdes lørdag den 25. oktober 2008.
Markedet afholdes fra kl. 9 til 14 på P-pladsen ved Benløse Centret.
Både kræmmere og private er velkomne til at leje stadeplads: pris 100 kr.
Oplysninger om stadeplads med videre kan fås på
tlf. 5767 0083 eller 5780 8086.

Bowling 2009
Mange Ringstedfirmaer dyster hvert år om Lions Bowling Cup.
Det er ikke kun en dyst om at vinde, men arrangementet er lige så meget
en dag, hvor man kan have et fint kollegialt samvær omkring en god
aktivitet. Der udsendes tilmeldingsskema, men alle interesserede kan få
nærmere oplysninger på tlf. 5764 3507 eller 4030 4317.
Stævnet afvikles i Ringsted Bowling Center
søndag den 8. marts 2009.
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Gaver til Lions er fradragsberettigede
Hvis man støtter Lions økonomisk, kan man trække beløbet fra ved opgørelsen af
den skattepligtige indkomst, jf. ndf. Det skyldes, at Lions er godkendt til at
modtage gaver med fradragsret for giveren. Det drejer sig om fradrag efter
ligningslovens § 8 A (enkeltgaver) og § 12, stk. 3 (løbende ydelser). Reglerne
gælder både for personer og selskaber. Samlevende ægtefæller kan hver for sig
give gaver og indgå forpligtelser og opnå fradragsret for egne gaver/ydelser.
Efter § 8 A er der ikke fradrag for de første 500 kr., man giver til en godkendt
humanitær forening - som f. eks. Lions - i et år. Hvis man giver f. eks. 6.000 kr. til
Lions i 2008, får man fradrag for 5.500 kr., og hvis man giver 14.500 kr. til Lions,
får man fradrag for 14.000 kr. Fradraget til godkendte humanitære foreninger er
højst 14.000 kr. i alt i 2008; hvis man giver f. eks. 20.000 kr. i alt til en række
godkendte humanitære foreninger, og hvert bidrag er mere end 500 kr., er det
samlede fradrag 14.000 kr. Det er en betingelse for fradragsret, at Lions ved gavens
modtagelse udsteder og udleverer en kvittering til giveren, som på forlangende kan
indsendes til SKAT. Det er også en betingelse, at kvitteringen indeholder beløb og
navn og cpr-/cvr-nummer på giveren og navn og cpr-/cvr-nummer på
gavemodtager (Lions). Det er endelig en betingelse, at Lions indberetter gaven
elektronisk til SKAT. Lions udsteder naturligvis kvittering, som giveren får, og
indberetter til SKAT efter gældende regler. Lions sørger for at opbevare cpr-/cvrnummer forsvarligt. Gaverne vil automatisk fremgå af giverens årsopgørelse,
fratrukket bundfradraget på 500 kr. I den enkelte givers skattemappe på
www.skat.dk findes en samlet oversigt over de gaver, der er indberettet til SKAT.
Efter § 12, stk. 3, er der fradragsret for såkaldt løbende ydelser. Løbetiden, dvs.
den periode man skal forpligte sig til at give bidrag for at få fradrag, skal være
mindst 10 år. Personer kan højst få fradrag for 15 pct. af den personlige indkomst
med tillæg af positiv kapitalindkomst. Selskaber kan højst få fradrag for 15 pct. af
selskabets skattepligtige indkomst. Der er dog for både personer og selskaber altid
fradrag for 15.000 kr. i et indkomstår. Der gælder de samme dokumentationskrav
som ovf.
Hvis der ønskes yderligere oplysninger eller at give en gave til Lions eller indgå en
forpligtelse om en løbende ydelse, så kontakt en af Lionsklubberne i Ringsted på
ringsted.lions.dk eller knud-lavard.lions.dk.
Man kan læse mere om fradragsreglerne på SKATs hjemmeside www.skat.dk i
pjecen Gaver til velgørende foreninger.
Gaver til Lions går ubeskåret til humanitært arbejde.
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Lions Pris for 20. gang

Lions hjælper

Fredensborg Slot dannede mandag den 9. juni i år rammen om uddelingen af årets
Lions Pris.
Ideen om at indstifte en ”Lions Pris” fremkom i 1988 på lions årsmøde, og efter
statutterne kan prisen uddeles som støtte til enkeltpersoner, institutioner eller
lignende til fremme af forskning eller udviklingsarbejde af medicinsk, kulturel og
social art.
Hovedparten af de danske lionsklubber bidrager til Lions Prisen, som indtil nu
har ydet i alt ca. kr. 7.000.000 til forskellige formål.
Lions protektor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen uddelte prisen, som i år
var delt i to portioner på henholdsvis kr. 400.000 og kr. 200.000.
Prisen på kr. 400.000 blev overrakt Ehlershjemmet i Haderslev, en obser-vationsog behandlingsinstitution for forældre og børn. Her hjælpes familier, der ikke
længere er i stand til at tage vare på deres egen tilværelse.
Misbrug, vold eller psykiske lidelser kan være nogle af årsagerne til, at hverdagen er druknet i problemer og frustration
På Ehlershjemmet gives støtte og vejledning til familierne til at arbejde med sig
selv og relationerne til familien, og forældre, og børn hjælpes med at finde den
bedste løsning i deres liv.
Lions Prisen på kr. 200.000 blev tildelt Børnehuset SIV i Farum, hvis tilbud og
aktiviteter er rettet mod hele familien og varetages bl.a. af husets pædagoger.
Børnehuset er et ”sikkert” sted for familiens syge medlem. Det syge barn får andre
børn at lege med og udvikler dermed kompetencer. Det giver frirum til eventuelle
søskende, og forældrene har nogle at tale med. Husets tilbud er baseret på, at
børnene er i huset sammen med en forælder eller anden voksen, som står barnet
nært.

I maj dette år skete der et kraftigt jordskælv i det centrale Kina.
Som den eneste internationale frivillige hjælpeorganisation kunne Lions i
samarbejde med Lions-medlemmer i området bedømme de umiddelbare
behov for hjælp.
Lions i Hong Kong og Macao havde indsamlet USD 600.000 og Lions
International havde bevilget USD 500.000 til anvendelse for umiddelbare
behov, så som medicin, tøj, tæpper, vandrensningsanlæg og lignende. 5000
telte blev afsendt i første omgang. Takket være netværk blandt Lionsmedlemmer i Hong Kong og Macao blev der sendt hjælpemandskab for at
distribuere fornødenhederne og i øvrigt for at hjælpe. Det forventes, at der
vil blive bevilget flere midler, bl.a. til genopbygning af boliger og skoler
m.v., således at der i alt fra Lions vil blive anvendt USD 1.500.000 til hjælp
til ofrene for jordskælvskatastrofen.
Næsten samtidig med jordskælvet i Kina skete der i Myanmar (Burma) en
oversvømmelseskatastrofe efter en kraftig storm.
Danske Lions Katastrofe- og Hjælpefond bevilgede hurtigt kr. 250.000 til
hjælp i den første tid efter oversvømmelsen. Problemet med at få kanaliseret
pengene til de nødstedte var, at Lions ikke er repræsenteret i Myanmar, og
andre nødhjælpsorganisationer havde heller ikke i den første tid mulighed
for at bringe hjælpen ud.
Lions konstaterede, at Læger uden Grænser har tilladelse til at operere i
landet og allerede havde ydet en stor indsats ved hjælp af 43 internationale
nødhjælpsarbejdere og mere en 1200 nationalt ansatte.
Pengene blev kanaliseret gennem Læger uden Grænser, som kunne
bekræfte, at der var ankommet fly med presenninger til 50.000 mennesker,
35 tons vand og sanitetsudstyr, og at yderligere 40 tons medicin og andet
udstyr var på vej.

Forstander Kim Quist, fra Ehlershjemmet, Hans Kongelige Højhed
Prinsgemalen, forstanderinde på BørneHuset SIV, Sussi Olsen
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Da Lions var af den opfattelse, at de midler, der var stillet til rådighed, blev
anvendt på en direkte og positiv måde, blev der fra Katatrofe- og
Hjælpefonden bevilget yderligere kr. 250.000, så danske Lions har hjulpet
med i alt kr. 500.000.
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Orkester Norden
Endnu en gang kan vi i Lions se tilbage på et succesrigt år med Orkester Norden.
Svenska Rikskonserter har for sidste gang været teknisk arrangør for Orkester
Norden, og har i de ca. 15 år, orkesteret har levet, formået at opbygge et
symfoniorkester af høj standard. Den skrivende presse har omtalt orkesteret som
værende på højde med de professionelle.
Orkesteret har besøgt mange nordiske byer i en omfattende koncertturné med den
internationale kendte dirigent Petri Sakari.
Orkesteret talte i 2007 98 unge musikere fra de fem nordiske lande og de tre
baltiske lande, fra Danmark var der 12 unge musikere.
Som teknisk arrangør for de næste 5 år er det Kristiansand, som har overtaget
værtskabet for Orkester Norden.
Den nye koncertturné er startet den 3. juli i år med koncert i domkirken i
Kristiansand.
Orkester Norden er et unikt lionsprojekt for unge musiktalenter i de nordiske
lande, som herigennem får en enestående mulighed for at udvikle musikalske og
sociale kontakter i hele Norden.
Derfor støtter vi i Lions dette foretagende rent økonomisk.

Lions Byfest 2008 i Ringsted bymidte
Det er med stor glæde og tilfredshed, at byfesten nu er tilbage på sin rette plads,
nemlig i bymidten. Det korte ophold ude på lystanlægget var ikke nogen succes.
Samarbejdet med de kommunale myndigheder, Handelsstandsforeningen samt
Erhvervsforum var medvirkende til at det blev en stor succes i år, og så var vejret
jo også med os.
Lions håber på, at byfesten også i 2009 må blive succesfyldt, og dermed til glæde
for alle, og at det gode samarbejde må fortsætte.
Overskuddet fra festen vil som sædvanlig gå til humanitære formål, både lokalt,
nationalt og internationalt.
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Lions internationale præsident besøgte Ringsted
Lions har ca. 1,3 mio. medlemmer i ca. 44.000 klubber i 202 lande og
områder. Lions internationale præsident Albert Brandel var 27. august 2008
i Ringsted på sin tur rundt i verden. Vi var ca. 100 Lions til stede, heraf 8 fra
Ringsted. Det var rigtig inspirerende at opleve Albert Brandel, der er
tidligere politimand, fortælle om Lionsarbejdet.
Albert Brandel takkede den enkelte Lions for den indsats, der ydes i
hverdagen. Det er vigtigt, at der er nogen, der hjælper de, der har behov
herfor, både lokalt, nationalt og internationalt.
Albert Brandel fortalte om Campaign Sight First II, det vi i Danmark kalder
Lions kamp mod Blindhed. Målsætningen lød på at indsamle 150 mio.
dollars på verdensplan for på denne måde at redde synet for hundredetusinder af mennesker, og der blev indsamlet 200 mio. dollars. Der blev
indsamlet ca. 7,4 mio. kr. i Danmark, samt for ca. 3 mio. kr. i udstyr. Albert
Brandel takkede for, at Lions i Danmark havde indsamlet så mange penge
takket være de mange engagerede lions. De indsamlede midler vil være med
til at redde synet for rigtig mange mennesker, der ellers ville være blinde
resten af livet.

