
 

Februar 2009                  Nr. 42
 

 
 
 
 
 
 

 

Autismecentret i Slagelse 
 
 
 

 2

Et jubilæumsår 
 
Til oktober kan den ældste af Ringsteds to Lionsklubber fejre sit 50-års 
jubilæum. Lionsbevægelsen har eksisteret i Danmark siden 1950, da Lions Club 
København så dagens lys. Herefter bredte tanken sig som ringe i vandet efter 
det mønster, at en eksisterende klub stifter en ny klub. Lions Club København 
blev således ”moder” til Lions Club Hellerup, der i 1959 stiftede Lions Club 
Ringsted. 
   Senere - i 1975 - stiftede Lions Club Ringsted så en anden Ringsted-klub, 
nemlig Lions Club Ringsted Knud Lavard. Herudover har klubben også været 
”moder” til fem andre klubber på Sjælland. Når der i en by af Ringsteds 
størrelse er to Lionsklubber, skyldes det, at der har været en stor lokal 
opbakning til at opnå de mål, som Lions-bevægelsen står for. Her er tale om, at 
der har været et tilstrækkeligt antal interesserede mennesker, som har kunnet gå 
ind for Lions-ideen og dermed kunne indgå i klublivet, men også at 
lokalsamfundet har taget godt imod Lions, og hvad Lions står for. 
   Ved et tilbageblik på snart 50 år i byen, kan man spekulere over, hvad Lions 
har betydet for byen, og hvad byen har betydet for Lions. Igennem årene har det 
især været den årlige byfest, der har skabt mest genlyd, men mange andre større 
og mindre begivenheder har været med til at præge bylivet i Ringsted. 
Heldigvis har der også været opbakning til aktiviteterne fra lokalbefolkningen, 
byens erhvervsliv og byens styre. Dette samspil har givet resultater. 
   Det er jo ikke nogen hemmelighed, at målet for Lions er at fremskaffe så 
mange penge som muligt, for igen at give pengene ud til humanitære og 
kulturelle formål både internationalt og lokalt. Lokalt er de to Lionsklubber 
meget bevidste om, at det er lokalbefolkningen, der støtter arbejdet, og derfor er 
klubberne også bevidste om at kanalisere en stor del af midlerne tilbage til det 
lokale. 
   Vi håber på et godt jubilæumsår. 
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Lions aktiviteter 2009 
 

Bowling 2009 
Mange Ringstedfirmaer dyster hvert år om Lions Bowling Cup.  
Der er udsendt indbydelser, men interesserede kan få nærmere  

oplysninger på telefon 5753 7001.  
Stævnet afvikles i Ringsted Bowling Center søndag den 8. marts. 

 

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

I år er det søndag den 26. april. 
Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede. 

 

Byfest 2009 
Lionsklubberne i Ringsted planlægger den årlige byfest for byens borgere   

fra torsdag den 21. til søndag den 24. maj. 
De endelige rammer er ikke fastlagt, men det bliver helt sikkert glade dage 
i bymidten med underholdning, Tivoliland, musik, sang, dans og god mad.  

Oplysninger vil fremkomme i dags- og ugepressen. 
 

Lions Club Ringsted’s 50 års jubilæum 
I forbindelse med jubilæet afholdes en reception på jubilæumsdagen 

lørdag den 10. oktober kl. 10.00- 12.00 i Sognegården.  
Mere om denne begivenhed senere. 

 

Lotterier i 2009 
Som de foregående år vil der i forbindelse med den årlige Byfest være et 

BYFESTLOTTERI 
med mange attraktive gevinster. Lotteriet er traditionelle lodsedler. 
Fra begyndelsen af november og frem til jul sælges skrabelodder til 

LIONS JULELOTTERI  
De mange gevinster er doneret af lokale erhvervsdrivende.  

Disse gevinster udloddes lokalt i Ringsted.  
Hertil kommer flotte hovedgevinster i form af rejsegavekort. 
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Lions støtter Autismecentre 
 
I året 2003, som var Det Europæiske Handicapår, blev det klart, at der 
manglede tidssvarende boliger til unge med autisme. 
 

 
 
Lionsklubberne i Distrikt 106D fik nedsat en styregruppe, og i løbet af 
foråret blev der udarbejdet en projektbeskrivelse, og et arkitektfirma 
udarbejdede et skitseforslag uden vederlag. 
 
Efter en drøftelse af hvad Lions kunne bidrage med, blev det daværende 
Vestsjællands Amt kontaktet, og amtsborgmester og socialdirektør var 
straks positive for projektet. 
 
På dette tidspunkt blev Distrikt 106A  involveret i projektet , idet det 
fremtidige byggeri af boliger efter al sandsynlighed ville blive i Slagelse, 
altså geografisk i Distrikt 106A. 
 
I løbet af 2004 blev det daværende Københavns Amt kontaktet, og også 
her var holdningen positiv, og da formanden for styregruppen blev 
inviteret til at deltage i en af ”Go’aften Danmarks” udsendelser i TV, 
ønskede man fra Københavns Amt, at der blev sagt, ”at Lions har fået os 
til at sætte fokus på unge med autisme”. 
 
I maj måned 2008 var projektet ”Botilbud til unge med autisme” 
gennemført. 
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På centret i Slagelse er der 32 boliger, og i Kgs. Lyngby er der et 
tilsvarende bosted for unge med autisme med plads til 33, og begge 
bosteder er blevet til på initiativ af Lions, som har doneret kr. 800.000 til 
de to projekter til bl.a. inventar, havemøbler m.m. 
 
På grund af projektets karakter modtog man kr. 250.000 fra Lions 
Internationale Fond. 
 
Centret i Slagelse er etableret i bygninger, som lejes hos Vestsjællands 
Almene Boligselskab. 
 
Autismecenter Vestsjælland i Slagelse er for 4. år i træk udnævnt til 
Danmarks bedste offentlige arbejdsplads. 
 
Lions har stiftet venskabsforeninger på de to Autismecentre. 
 

 
Autismecentret i Slagelse 
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Lions midler går ubeskåret til humanitært arbejde 
- hvad støtter Lions 
Lions støtter en lang række humanitære formål. Lions i Ringsted har inden 
for de seneste år bl.a. givet en liftbus til Knud Lavard Centret i Ringsted, 
30.000 kr. til Ringsted Krisecenter og mindre beløb til en lang række andre 
formål lokalt her i Ringsted.  
   Lions i Danmark har bl.a. givet 500.000 kr. til ofrene for storm- og 
oversvømmelseskatastrofen i Myanmar (Burma). 
 
- Lions støtter også på andre måder internationalt  
   Det drejer sig f. eks. om Masanga Hospitalet i Sierra Leone, der er 
verdens næstfattigste land. Det behandler ca. 25.000 patienter ambulant 
om året. En børneafdeling fungerer takket være hjælp fra Lions. Det koster 
30 kr. om dagen at have et barn indlagt. En hospitalsseng koster således ca. 
10.000 kr. om året. Dvs. at en gave på f. eks. 14.500 kr. kan betale en 
hospitalsseng i næsten 1 1/2 år i Sierra Leone.  
   Børnedødeligheden er en af de højeste i verden, idet 25 % af børnene dør 
før de bliver 5 år. På børneafdelingen behandler man de mest almindelige 
sygdomme, hvor børnene klinisk er så dårlige, at de ikke kan modtage 
behandling ambulant. Svære tilfælde af malaria, lungebetændelse, 
meningitis og diarre er eksempler på sygdomme, som behandles med stor 
succes på afdelingen. Behandlingen på børneafdelingen er gratis for 
patienterne. Lions har været med siden opstarten af projektet, som drives 
af Masangas Venner.  
 
Et andet projekt er i Chang i Nepal, hvor der er færdiggjort en bro. Nu skal 
der bygges en holdbar sti op til byen og anlægges bedre vandforsyning og 
toiletforhold. De store børn går i skole i Seratar, hvor skolen skal 
istandsættes, og planen er at bygge en ”Lille skole” i selve byen, så de små 
ikke skal gå 2 timer til skolen. 
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Lions donerer penge til Hjerneskadeforeningen 
 
I november måned 2008 blev der på EUC Ringsted afholdt et Lionsmøde 
med deltagelse af ca. 130 Lionsmedlemmer fra klubberne i Distrikt 106A, 
som omfatter det sydlige Sjælland og øerne. 
   På mødet blev der af distriktsledelsen orienteret om forskellige 
aktiviteter, som var i gang eller var planlagt, og derudover var der besøg af 
en konsulent fra Dansk Handicapidræt, som orienterede om organisa-
tionen. Sammen med en tidligere deltager i Handicapolympiader fortalte 
han om de resultater, der var opnået. 
   Eftermiddagens hovedemne var et foredrag af skuespilleren Lone Herz, 
som fortalte om Hjerneskadeforeningen. Foredraget tog sit udgangspunkt i 
hendes egne erfaringer med det offentlige behandlersystem, idet hun har 
en søn på 43 år, som blev hjerneskadet som ganske lille i forbindelse med 
en vaccination. 
   Lone Hertz fortalte meget levende om de mange fejlslagne behandlinger, 
hendes søn havde været udsat for gennem årene, men at han nu var i stand 
til at leve et efter omstændighederne tåleligt liv. 
   Direktøren for Hjerneskadeforeningen, Svend-Erik Andreasen, var også 
til stede og foreningen fik overrakt en check på kr. 25.000 fra distriktets 
Lionsklubber. 
 

 
På billedet ses fra venstre Svend-Erik Andreasen, Niels Erik  
Kjær fra Lions, Lone Herz og Torben Lynggaard fra Lions. 
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Lions kamp mod blindhed - Campaign  Sight First II 
- en stor succes Lionshistoriens største indsamlingskampagne 
  
Kampagnen er nu afsluttet, og det samlede resultat for Danmark blev på 
7.897.808 kroner. Målsætningen var 6.000.000 kroner. Det samlede beløb 
fra de to Lionsklubber i Ringsted blev på 175.970 kroner, et fantastisk 
resultat.  
   Hertil kommer, at nogle klubber har doneret udstyr til en værdi af knapt 
3 millioner kroner, til øjenundersøgelser og øjenkirurgi i områder, hvor der 
var stort behov for dette. 
    Danske Lions har således ydet bidrag til en værdi af over 10 millioner 
kroner til Lions kamp mod Blindhed. 
   De kontante bidrag nåede over den forventning, som på forhånd var 
stillet til Danmark fra Campaign Sight First II. 
   Det samlede beløb internationalt blev på godt 200 mill. USD. 
   Der er i dag 37 millioner mennesker, der er blinde, og yderligere 124 
millioner, der er svagtsegende. Det er tragisk store tal, men det er mindre 
end da Sight First startede for 15 år siden. Lions har reddet synet for 24 
mill. mennesker gennem Sight First programmet. 
   Nye trusler mod synet kan øge antallet af blinde i verden fra 37 mill. til 
74 mill. i 2020. Millioner af børn er blinde, og hvert minut kommer et nyt 
blindt barn til. 
   Du er også med til at støtte de forskellige projekter, som Lions deltager i, 
både lokalt, nationalt samt internationalt - og mange tak for det. 
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