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0 % til administration
Medlemmerne af Lionsklubberne i Danmark arbejder som så mange andre
frivilligt. Man taler jo for tiden meget om de frivilliges indsats. I vores samfund både i det nære og det globale - er det af stor betydning, at frivillige organisationer som enkeltpersoner - støtter og hjælper på områder, hvor det
etablerede system ikke når ud. Men selv om arbejdstimerne er gratis, er der
omkostninger forbundet med aktiviteterne.
I Lionsklubberne i Ringsted bruges der mange arbejdstimer for at skaffe midler
til det, vi gerne vil støtte - og det er helt i ånd med Lions målsætning, nemlig
blandt andet ”at udfolde en aktiv virksomhed for at hjælpe vanskeligt stillede
medborgere eller støtte almennyttige foretagender, fortrinsvis gennem
personlig indsats og at fremme den mellemfolkelige og medmenneskelige
forståelse”.
Til at opnå disse mål kræves økonomiske midler. Dem skaffer vi lokalt gennem
flere forskellige aktiviteter, der også gerne skulle være til glæde for dem, der
bidrager. Gennem mange år har vores populære byfest givet et pænt overskud,
men ud over en stor arbejdsindsats er der udgifter, der med tiden ikke er blevet
mindre. Et overskud til at bidrage til at opnå vores mål er ikke kun de frivilliges
arbejdsindsats, men også bidrag fra de mange sponsorer, uden hvis støtte det
netop ville være vanskeligt at få overskud på en aktivitet. Endelig må man ikke
glemme det publikum, der skal være til stede, for at aktiviteten bliver en succes.
En stor tak til alle vore støtter til blandt andet vores Byfest og vores Julelotteri.
Det er især herfra, men også den årlige julekoncert og andre aktiviteter, vi har
fået vores overskud. Da der ikke er administrationsomkostninger, går hele
overskuddet til opfyldelse af Lions målsætning.
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Kræmmermarked
Gennem mange år har der på Den gamle Dyrskueplads været afholdt heste- og
kræmmermarked. Udviklingen førte med sig, at der på hestemarkedet
efterhånden kun var et par heste, der blev vist frem - og ikke et egenligt
hestemarked. De senere år blev tilslutningen mindre og mindre, men kræmmerne
har givet udtyk for, at de gerne ville komme til Ringsted.
Lions Club Ringsted fik mulighed for at overtage markedet, der så nu er et
kræmmermarked for traditionelle kræmmere, men også for lokale, der vil opstille
en bod.
Opstarten blev ikke just begunstiget med det bedste vejr – og en enkelt gang
blev det aflyst. De sidste to markeder var heldigvis velbesøgte af såvel
kræmmere som et købelystent publikum. I år har en stadeplads kostet kr. 100,-,
hvilket må siges at være overkommeligt. Lions har også en stadeplads, hvor hele
indtægten ubeskåret går til Lions hjælpearbejde, og sammen med det øvrige
overskud fra markedet bidrager det til den indsats, Lions kan yde. På pladsen var
der mulighed for at købe forfriskninger.

Kræmmermarkedet i september trak mange ringstedere til Den gamle Dyrskueplads ved Anlægsvej.
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Med Lions til Canada
Hver sommer sender Lions i Ringsted en ung ud i verden for at deltage i en
international ungdomslejr arrangeret af værtslandets lokale Lions-medlemmer.
På lejren lærer de unge om Lions’ etik, en etik som ansporer gensidig forståelse
mellem verdens folk og opfordrer til tage ansvar og deltage som medborger i eget
samfund og giver unge en chance for at stifte nye venskaber med mennesker fra
hele verden. I år gav Lions Club Ringsted Knud Lavard mig denne chance for at
rejse til staten Alberta i det sydvestlige Canada. Den lille måned hvor jeg var af
sted, boede jeg hos en åbenhjertet og dejlig værtsfamilie i udkanten af storbyen
Calgary, der er de canadiske olieselskabers højsæde. Byen er en pengemagnet i
konstant udvikling, som ikke har ladet sig mærke med omverdenens økonomiske
krise, men konstant udvider bygrænsen vertikalt såvel som horisontalt. Familien
der bestod af en praktiserende kunstner med eget værksted i kælderen og en
økolog med speciale i miljøforurening samt deres 18-årige datter tog mig til sig
fra første møde i lufthavnen. De kørte mig fra den ene festival til den anden, tog
mig ud og se first nation-reservater (reservater beboet af Canadas oprindelige
folk), naturparker og sågar med i teatret. De introducerede mig for deres venner
og naboer, som dagligt kom forbi til en snak og oftest endte med at spise middag
også. Overordnet gav familien mig det bedste indtryk af canadiere som et varmt,
fordomsfrit, naturelskende og i særdeleshed multietnisk folkefærd med en stolt
fædrelandsfølelse, der paradoksalt er funderet i rødder fra alle verdens hjørner.
Efter 2 uger hos værtsfamilien blev jeg sat på en stor bus sammen med ca. 30
andre unge, som var ligeligt fordelt på unge fra Alberta og internationale unge.
Bussen kørte os til Waterton Lakes National Park, som også var en fredspark,
idet grænsen mellem USA og Canada krydsede igennem den. Vi blev indlogeret i
hytter med strikt besked om ikke at have noget af spiselig karakter i hytterne, da
det ville tiltrække bjørn og los. Ved ankomsten pointerede Lion Tony, vores
camp-leader at ”Right now you don’t know each other but in a week you’ll be
dancing line dance together and have made friends for a lifetime.” Den besked
var startskuddet på en temmelig intens uge, der både bød på vandreture i
bjergene og badning i klare bjergsøer, ridning, sejlads og kano, bjørne samt en
række gruppeøvelser, lejrbål, varm kakao og præsentationer fra alle de unge. Det
hele blev afrundet med en udflugt til ”The Great Canadian Barn Dance”, der bl.a.
bød på BBQ, Country musik og ikke mindst line dance på et høloft! Det var en
tårevædet afsked at tage med mine nye venner og den stod på en masse løfter om
at komme til Italien, Israel, Holland, Japan osv. Ud over fælleskabsdyrkelsen på
lejren gjorde lederne det også til en kunst at fremme alle de unges tro på sig selv,
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og hver dag blev vi alle mindet om the huge amount of potential, som vi hver
især har i os.
Rejsen betød utroligt meget for mig, idet jeg lærte så mange dejlige og gæstfri
mennesker at kende; mennesker som jeg enten allerede har mødt igen eller som
jeg ved, at jeg vil møde igen et spændende sted i verden en dag. Derudover gav
lejrturen mig et kæmpe selvtillidsboost af at have været sammen med jantelovsubekendte canadiere, der ikke var bange for at dele deres egne sejre, uden at folk
anså dem for værende pralhalse. Sidst men ikke mindst gav turen mig det udbytte
– som der fra Lions side var det forudgående hovedformål – nemlig målrettet at
have lyst til at tage ansvar for mit eget samfund, fordi jeg ved, jeg kan gøre en
forskel på lige fod med alle andre.

Emma Elizabeth Kjær Madsen

Et hop oppe i bjergene med Lions leadership camp i Waterton Lakes National
Park (jeg er yderst til højre)
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Lions hjælpearbejde i udlandet
Lions hjælper lokalt, nationalt og internationalt. Langt den største del af de
midler, Lions donerer, går til lokale og nationale projekter. Til brug for det
internationale arbejde har Lions bl.a. et såkaldt Miniprojektkatalog. Det ligger på
http://butik.lions.dk/ , hvor alle, både private og Lionsklubber, kan gå ind og
bidrage til et projekt.
Der er projekter i 12 lande. Det er bl.a. Etiopien, hvor man kan give skoleudstyr,
skolematerialer, uniformer etc. til de fattigste af en døveskoles elever. I Haiti er
det stof, nål og tråd som startpakke for en syerske, så man kan komme i gang
med en lille produktion, det koster 250 kr. Og i Uganda hjælper Lions med
uddeling af planter blandt familier ramt af hjerneskade. Man kan for blot 38
kroner købe 4-6 planter, f. eks. banan, mango, papaya, citrusfrugter m.fl., og de
kan efter ganske få år supplere familiernes madforsyninger. De vil også få
mulighed for at sælge noget af høstudbyttet, hvilket vil være med til at gøre
familiernes overlevelsesmuligheder meget bedre.
Projekterne koordineres af Lionsklubber herhjemme med kolleger ude i verden
eller gennem samarbejdspartnere, som kan sikre, at hjælpen når frem.
Når man køber en gave f.eks. gummistøvler til AMPO’s Landbrugsskole i
Burkina Faso, så kommer der ikke en fragtmand med en kasse gummistøvler til
giveren. Man får en gavekvittering på mail. Gummistøvlerne indkøbes på et
lokalt marked og gives videre til de endelige modtagere i projektet.
Gaver givet til Lions Danmark kan fratrækkes på selvangivelsen efter
ligningslovens paragraf 8 A.
Alle modtagne gaver går til de enkelte projekter, der er ingen fradrag for
administration i Lions Danmark. En tjent krone er en krone givet til
hjælpearbejdet.
Derudover samarbejder Lions med Læger Uden Grænser. Lions har også en
Katastrofe- og Hjælpefond, hvor Lions Danmark i efteråret 2011 gav 500.000 kr.
til ofrene for jordskælvet i Tyrkiet og 500.000 kr. til ofrene for
oversvømmelserne i Filippinerne. Endelig samarbejder en række Lionsklubber
med Masanga-hospitalet, der siden 2006 har givet behandling til 130.000
mennesker i Sierra Leone.
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LIONS AKTIVITETER
Lions Julelotteri 2012
Fra begyndelsen af november og frem til jul sælges skrabelodder af
medlemmerne i de to Lionsklubber i Ringsted på gader og stræder.
Lodderne kan også købes i mange af byens forretninger.
Ud over de mange gevinster, der er doneret af lokale erhvervsdrivende, er der
store hovedgevinster i form af rejsegavekort.

Lions Julekoncert 2012
Den stemningsfyldte julekoncert i Sct. Bendts Kirke afholdes i år
torsdag den 29. november kl. 19.30 med Kurt Ravn som solist.
Årets gæstesolist er sopranen Gitta-Maria Sjøberg.
Koncerten arrangeres af Lions Club Ringsted Knud Lavard.
Billetter sælges fra www.sj-billetten.dk og Ringsted Bibliotek.

Kræmmermarkeder 2013
Lions Club Ringsted vil fastholde traditionen med kræmmermarkeder
på Den gamle Dyrskueplads, Anlægsvej i Ringsted.
Markederne er planlagt til første lørdag i april, maj, juni, september og oktober.
Prisen for en stadeplads er fastsat til kr. 150,-.
Oplysninger kan altid gives på telefon 22 90 07 49 og 30 68 36 35.
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.
Forårsfesten afholdes søndag den 21. april 2013.
Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede.
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ONE SHOT – ONE LIFE
Under dette motto har Lions International iværksat en stor kampagne på
verdensplan mod mæslinger. Blot en enkelt vaccination, der koster 1 USD, gør et
barn immunt overfor mæslinger. Det er målet, at sygdommen skal være udryddet
i 2020.
Mæslinger er en ekstremt smitsom sygdom, der kan forårsage følgeskader som
tab af hørelse, synsnedsættelse og hjerneskader. Der dør faktisk 450 børn hver
dag af sygdommen.
I 2010 gav Bill & Melinda Gates Foundation et legat, som gjorde det muligt for
Lions at indlede initiativet. Resultatet af samarbejdet indtil nu er enestående.
Næsten 41 millioner børn er vaccineret. Men det er kun begyndelsen.
Gates Foundation har givet Lions en udfordring: For hver 2 USD Lions
indsamler, giver fonden 1 USD.
Målsætningen på verdensplan er at indsamle 10 mio. USD, som giver et bidrag
fra fonden på 5 mio. USD. Lions kan således komme til at råde over mindst 15
mio. USD, eller det samme som det koster at give 15 mio. børn chancen for at
leve et liv uden mæslinger.
Målsætningen i Danmark er at nå 59.000 USD inden klubårets udløb den 30.juni
2013.
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