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Lions i fremtiden 
Som omtalt i tidligere numre af Lions Posten kunne Lions Club Ringsted 
den 10. oktober 2009 fejre sit 50 års jubilæum. Ved en sådan lejlighed er 
det naturligt at se tilbage, hvilket der naturligvis også er blevet. Det, man 
kan hæfte sig ved, er, om klubben har levet op til de formål, som Lions 
har.  
   Sagt kort er det at hjælpe vanskeligt stillede medmennesker og skabe og 
opretholde forståelse mellem verdens folk uden skelen til politisk 
overbevisning, tro eller race. Det skal ske gennem en personlig indsats og i 
et venskabeligt og kammeratligt forhold.  
   Netop når man ser tilbage, har klubben givet mange donationer, og 
mange medlemmer har gennem årelangt medlemskab af klubben haft 
personlig glæde af arbejdet der - synliggjort gennem den hjælp der er 
givet.  
  Det er ved et jubilæum også naturligt at se fremad og overveje, om der 
stadig vil være behov for organisationer, hvor der ydes et frivilligt arbejde 
for at opfylde de formål, som Lions har. Det mener vi. 
   Lokalt ser man jævnligt grupper af medmennesker, der er i klemme. 
Ligeledes kan man til bidrage til større forståelse folk imellem på mange 
måder. Lions er jo en international organisation, så derfor når hjælpen også 
ud over landegrænsen. 
   I dette nummer af Lions Posten er der omtaler af, hvordan Lions blandt 
andet støtter. 
   Vi er overbeviste om, at der er behov for Lions også i fremtiden, og vi er 
glade for den store støtte, vi har fra lokalsamfundet til vore aktiviteter og 
arrangementer. 
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LIONS AKTIVITETER 
 

Bowling 2010 
Mange Ringstedfirmaer dyster hvert år om Lions Bowling Cup.  

Der er udsendt indbydelser, og interesserede kan få nærmere oplysninger 
på telefon 4030 4317.  

Stævnet afvikles i Ringsted Bowling Center søndag den 7. 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 25. april 2010. 
Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede. 

 

Byfest 2010 
Lionsklubberne i Ringsted afholder den årlige byfest for byens borgere   

fra torsdag den 3. til søndag den 6. juni. 
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. 
 

Lotterier i 2010 
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. 

 

Julekoncert med Jesper Lundgaard 
For syvende gang arrangerer Lions Club Ringsted Knud Lavard 

julekoncert i Sct. Bendts Kirke.  
Koncerten er fastsat til torsdag den 2. december. 

Oplysninger vil fremkomme i dags- og ugepressen. 
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Lions hjælper mennesker over hele verden 
Indledning 
Lions er en verdensomspændende hjælpeorganisation med ca. 1,3 mio. 
medlemmer i 45.000 klubber i 200 lande. Lions har som et af sine mål at 
hjælpe mennesker, der har behov for hjælp. Det gælder både lokalt, 
nationalt og internationalt. Pengene kommer fra de aktiviteter, Lions 
gennemfører. I Ringsted er det bl.a. byfesten, julelotteriet, julekoncerten 
og firmabowlingturneringen. Hele overskuddet fra aktiviteterne anvendes 
til humanitære formål. 
   Hjælpen gives for det meste gennem de lokale Lionsklubber, og 
størstedelen af Lionspengene anvendes lokalt og nationalt. Men Lions 
donerer også en del penge internationalt, bl.a. gennem Lions Clubs 
International Foundation (LCIF) og Danske Lionsklubbers Katastrofe- og 
Hjælpefond (K&H Fonden). 
 

 
 
LCIF 
SightFirst er LCIF’s flagskib inden for forebyggelse af blindhed. SightFirst 
har reddet synet for 27 millioner mennesker og forebygget synstab for 30 
millioner samt givet bedre øjenpleje til hundreder af millioner mennesker. 
Der er gennem årene givet 922 bevillinger på i alt 1,5 mia. kr. til 90 lande. 
Det koster 40 kr. at redde eller genskabe synet for et menneske.  
   Gennem LCIF arbejder Lions som sagt med at bevare syn, men også 
med at bekæmpe handicaps, at give bedre sundhed, at støtte ungdommen 
og at yde katastrofehjælp. Midlerne kommer fra de lokale Lionsklubber 
verden over. 100 % af de indbetalte midler anvendes direkte i LCIF’s 
humanitære hjælpearbejde og projekter. 
   Lions Quest blev startet i 1984. Det giver unge værktøjer til at fungere i 
livet: selvværd, respekt for fælles værdier, ansvar, konfliktløsning, evne til 
samarbejde og bekæmpelse af misbrug. Det anvendes i 47 lande over for 
mere end 11 millioner unge. LCIF bevillinger har bl.a. medvirket til 
opførelse af skoler, klinikker, ungdomslejre og beskyttede hjem for unge. 
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   Lions yder nødhjælp, når katastroferne rammer. Det gjaldt f. eks. 
tsunamien i Sydøstasien december 2004 (90 mio. kr.), orkanen Katrina 
(mere end 30 mio.. kr.), og jordskælvet i Haiti, samt hundredvis af 
bevillinger til lokale katastrofer verden rundt (jordskælv, oversvømmelser, 
etc.). LCIF har givet 9.000 bevillinger til et samlet beløb på over 640 
millioner US$ (4 mia. kr.) i sin 40-årige historie, det er ca. 100 mio. kr. om 
året i snit. 
 

 
 
K&H Fonden 
K&H Fonden er en dansk Lionsfond og har til formål at kunne medvirke 
til øjeblikkelig afhjælpning og genopbygning efter katastrofer. Fonden kan 
handle meget hurtigt og træffe øjeblikkelig beslutning om at donere et 
beløb efter en katastrofe. K&H Fonden kan hjælpe gennem lokale Lions 
eller via en anden etableret hjælpeorganisation. Da K&H Fonden gav 
500.000 kr. til ofrene fra jordskælvet på Haiti skete det ved at donere 
beløbet til Læger Uden Grænser, som Lions også tidligere har haft et godt 
samarbejde med. K&H Fonden har på 35 år bevilget katastrofehjælp på 
23,5 mio. kr. 
 

 
Alle kan støtte 
Man kan støtte Lions Humanitære indsats på Haiti ved at donere et beløb 
på følgende bankkonto i Danske Bank 3543 – 3543435031 og mrk. 
donationen HAITI. Ønskes der fradrag som gave i henhold til 
ligningslovens § 8A, skal CPR eller CVR nr. opgives. 
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Jubilæumsdonationer 
I forbindelse med Lions Club Ringsteds 50 års jubilæum den 10. oktober 
2009 blev der afholdt en reception i Sognegården. 
   Ringstedkoret underholdt indledningsvis, og der var taler af borgmester 
Niels Ulrich Hermansen og gæster fra venskabsklubben i Süd Harz samt 
andre gæster.  
 

 
Borgmester Niels Ulrich Hermansen 

 
Endvidere var der indbudt repræsentanter fra forskellige institutioner og 
foreninger, som klubben ville støtte økonomisk i anledning af jubilæet. Det 
var vedtaget i klubben, at kr. 175.000,- skulle fordeles til syv lokale 
foreninger, samt en national og en international. 
   Ringsted Handicap Idrætsforening fik en portion til fem forskellige afde-
linger. Autistgruppen fik penge til et socialt arrangement, Bruger- og 
pårørenderådet på Demenshus 8 på Plejehjemmet Ole Hansensvej, familier 
med kræftramte børn i Ringsted, Hjemmet for blinde og udviklingshæm-
mede og Hjernesagen Ringsted modtog også hver en donation. 
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Hospitalsklovnen Soffi alias Anni Brems sang en lille sang som tak for 
bidraget, hun fik overrakt. 
 

 
Hospitalsklovnen Soffi alias Anni Brems 

 
Den nationale donation gik til familier med kræftramte børn, som 
formanden Kurt Hansen modtog. Han kvitterede ved at overrække klubben 
et smukt billede. 
   Den internationale donation gik til foreningen Masangas Venner, der 
arbejder med genopbygning af et hospital i Sierra Leone i Vestafrika. 
   På jubilæumsdagen blev der uddelt ”Lionslagkager” til personale og 
beboere på alle kommunens plejehjem. 
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Lions Julelotteri 2009 
- Det traditionelle julelotteri blev igen gennemført med succes. 
Det var atter lykkedes med stor velvilje især fra det lokale erhvervsliv at 
tilvejebringe et stort antal gevinster til lotteriet, og præmiesummen for de 
sponserede gevinster udgjorde i Ringsted-området kr. 250.000. 
   Med et salg på 55.000 af i alt 2l8.500 trykte lodsedler, eller ca. ¼, tegner 
Lionsklubberne i Ringsted sig for en væsentlig del af overskuddet, som 
fordeles mellem de 18 deltagende Lionsklubber efter antal solgte lodsedler 
og værdien af de sponserede gevinster. 
   Alle gevinster fordeles geografisk efter sponsorernes hjemsted, hvilket 
betyder, at gevinster, der er sponseret lokalt, også vil blive vundet af lokale 
købere. Hovedgevinsterne kan dog vindes i hele lotteriets område. Med så 
stort et antal solgte lodsedler i Ringsted er chancen for en af de store 
gevinster tilsvarende stor. 
   Julelotteriets store hovedgevinst, et rejsegavekort til FDM på kr. 50.000, 
blev vundet af en køber i Ringsted, og gevinsten blev overdraget på 
Rådhuskroen, hvor lodsedlen var blevet købt. På billedet ses den heldige 
vinder sammen med sin mor, som havde købt lodsedlen og foræret den til 
sin datter, Jørgen Christensen fra Lions og restauratør Henrik Petersen. 
   Udover den store hovedgevinst blev der også i Ringsted udtrukket et 
rejsegavekort på 10.000 kr. 
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