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LionsPosten nr. 50 
 

”Hvor ofte har vi ikke i Lionsklubberne i Ringsted givet udtryk for vor glæde 

over de mange trofaste sponsorer og hjælpere, som år efter år stiller op i 

forbindelse med især julelotteri og byfest. 

   Hvor ofte har vi ikke konstateret, at uden denne uvurderlige støtte havde vore 

arrangementer ikke kunnet opnå den folkelige opbakning og de gode økonomiske 

resultater, som tilfældet har været. 

   Når dette er sagt, må vi samtidig erkende, at en egentlig forbindelse mellem 

klubberne og vore sponsorer mangler. Mange af vore sponsorer er således 

næppe fuldt ud klar over, hvad Lions står for, hvorledes vi arbejder, og hvorledes 

overskuddet fra vore aktiviteter anvendes.” 

   Ovenstående stod at læse på denne plads, da LionsPosten for første gang 

udkom for snart sytten år siden. Beslutningen om udgivelse af et blad dengang 

var efter vores opfattelse rigtig, og vi håber, at vore læsere hermed har fået bedre 

kendskab til Lionsbevægelsen. Vore læsere er jo netop vore sponsorer og andre 

samarbejdspartnere, der naturligvis skal vide, hvad man støtter, og hvem vi er. 

   Vi har gennem årene på denne måde bestræbt os på at orientere om de vigtigste 

af vore donationer, om vore aktiviteter, men også hvad Lions er for en 

organisation. Det vil vi fortsat gøre.  

   I de godt 50 år, der har været Lionsklubber i Ringsted, har vi altid sat stor pris 

på den uvurderlige støtte og opbakning, som vi møder hos vore sponsorer og 

andre samarbejdspartnere. Vi er fortsat glade for den positive indstilling, der er 

til Lions i Ringsted. 

_______________________________________________________________ 
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Donationer fra Lions Ringsted 
 

   Lions donerer hvert år større eller mindre beløb til en række foreninger, 

organisationer, institutioner m.v., mest lokalt, men også nationalt og 

internationalt. Blandt de større donationer kan nævnes: 

   Lions besluttede i 1989 at give en donation på mindst 500.000 kr. til Ringsted. 

Pengene kom ind fra byfester og salg af lotterier. Lions besluttede, at gaven 

skulle være et patienttelefonsystem til Ringsted Sygehus, og det blev installeret i 

1997. Det kostede 570.000 kr. Det var før mobiltelefonernes tid, og 

patienttelefonsystemet var til stor gavn og glæde for patienterne. Det blev taget 

ned i marts 2012. 

   I 2006 gav Lions i Ringsted en liftbus til Knud Lavard Centret, den kostede 

250.000 kr. Bussen er til brug i det daglige, når de ældre skal til arrangementer 

eller bare på en tur.  

   Lions har som et af sine formål at skabe og opretholde en atmosfære af 

forståelse mellem verdens folk. Så for Lions er det naturligt at tage udgangspunkt 

i de unge og bruge dem til at udføre denne opgave og give dem en oplevelse for 

livet. Det gør vi ved hvert år at sende 2 unge ringstedere i alderen 17-21 år til 

udlandet på internationale ungdomslejre og derved skabe forståelse for de 

forskellige kulturer. Lions internationale ungdomsarbejde er derudover 

afholdelse af ungdomslejre i Danmark (der holdes 4-5 lejre i Danmark hvert år) 

og at være værtsfamilie for unge mennesker, der besøger Danmark for at komme 

på Lions Ungdomslejr. Lions Ringsted tager hvert år mod 2 unge fra udlandet og 

har også afholdt 2 ungdomslejre. 

   Lions holder hvert år en ældrefest i Valdemarskolens aula for ca. 250 ældre 

medborgere. Programmet er fællesskab og fællessang, kaffe med lagkage, 

optræden og ikke mindst bankospillet med gode gevinster doneret af det lokale 

erhvervsliv.  

 

 

 

 

 

 

                    Liftbus                                                      Ældrefest 
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Tilbageblik 
   LionsPosten udkom første gang i maj måned 1996 og har i de efterfølgende 

numre omtalt mange arrangementer, donationer og lignende. 

 

   Et gennemgående emne har været 

byfesterne, som startede i 1976 og blev 

afholdt hvert andet år indtil 1988, 

hvorefter det blev en årlig begivenhed. 

Denne aktivitet har gennem årene været 

meget populær og bidraget væsentligt til 

Lionsklubbernes mulighed for at yde 

økonomisk hjælp, hvor det har været 

nødvendigt. 

   En anden større aktivitet startede i 1977, 

hvor en række Lionsklubber gik sammen 

om at starte et julelotteri sammen med 

Dagbladet. Det startede som et ordinært lotteri med numre og trækningslister, 

men er senere blevet til det mere moderne skrabelotteri. 

   Mange større og mindre donationer er blevet omtalt i LionsPosten. De største 

var patienttelefonanlægget til Ringsted Sygehus og liftbussen til Knud Lavard 

Centret. 

   Lions internationale ungdomslejre har også været emner, der har været omtalt. 

I flere år har de to Lionsklubber i Ringsted bekostet udsendelse af unge til lejre i 

mange forskellige lande i Europa, Canada  og så langt væk som Brasilien, Japan 

og Australien. Efter hjemkomsten fra lejrene har de unge fortalt om deres 

oplevelser i Lionsklubberne, og flere har skrevet artikler i LionsPosten. 

   Det har også været LionsPostens formål at orientere om Lions på nationalt og 

internationalt plan. 

   Omtalt har været den årlige uddeling af Lionsprisen, som blandt andet  bliver 

givet til humanitære formål og forskningsformål. Prisen, der som regel er på 

500.000 kr. bliver overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der er 

protektor for de danske Lionsklubber. Prisen er tidligere givet til bl.a. forskning i 

forebyggelse af blodpropper i hjernen, Cystisk Fibrose Center i Århus, Dansk 

Blindesamfund og forskning i Diabetes samt Julemærkehjemmene. 

   En meget ofte omtalt aktivitet er et hospital i Sierra Leone i Vestafrika. Driften 

af hospitalet finansieres hovedsageligt af midler fra Lionsklubberne.  

   Den 25. august 2004 fik Danmark besøg af Lions internationale præsident 

Clement  F. Kusiak ved et arrangement i Korsør, og den 27. august 2008 besøgte 

den internationale præsident Albert Brandel Ringsted. 
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   I mange år har der været afholdt kræmmermarked på den gamle dyrskueplads. I 

2012 overtog Lions Club Ringsted aktiviteten, som forhåbentlig også fremover 

vil være velbesøgt både af kræmmere og købere. 

   Efter Ringsted Bowling Centers etablering startede Lions Firma Bowling Cup 

med første arrangement den 19. marts 1995. Gennem årene har mange Ringsted-

firmaer dystet om vandrepokalen, medaljer og diplomer, indtil Bowling Centret 

lukkede for et par år siden. 

   Lionsklubberne i Ringsted har ved flere lejligheder stået for større Lions-

arrangementer, bl. a. Distriktsmøder, det årlige Midtvejsmøde med deltagelse fra 

distriktets 51 klubber og i 2007 Lions Årsmøde for alle landets klubber. 

   Ringsted-klubberne blev i øvrigt ved årsmødet i 1998 kåret til årets 

Lionsklubber, bl.a. på grund af det gode samarbejde om fælles arrangementer, og 

også udgivelsen af LionsPosten blev rosende omtalt ved kåringen. 

   Lionsklubberne i Ringsted har gennem årene fejret flere jubilæer. I 1999 

afholdtes på Ringsted Rådhus en reception i anledning af Lions Club Ringsteds 

40 års jubilæum og i 2000 fejrede Lions Club Ringsted Knud Lavard sit 25 års 

jubilæum samme sted. I 2009 fejrede Lions Club Ringsted sit 50 års jubilæum 

ved en reception i Sognegården. I forbindelse med de nævnte arrangementer blev 

der overrakt donationer til forskellige personer og institutioner, lokalt og 

nationalt, som havde ydet en særlig indsats. 

 

   En national aktivitet har også 

været omtalt i LionsPosten.  Det 

drejer sig om Lions Kollegiet, der 

ligger i København, og som er et  

bo-, aktivitets- og rehabilitetscenter 

for fysisk handicappede. Kollegiet 

har i alt 110 døgnpladser og 15 

daghjemspladser og har en drifts-

overenskomst med Københavns 

Kommune. 

 

   Lions Club Ringsted Knud Lavard startede i 2004 et arrangement, som er 

blevet til en årlig tilbagevendende begivenhed - Julekoncert i Sct. Bendts Kirke. 

Flere kendte kunstnere har optrådt: Lene Siel, Marie Carmen Kopppel, Jesper 

Lundgaard og Kurt Ravn har sunget, og Per Nielsen har spillet trompet. 
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SSP-Gunnars samarbejde med Lions 
   Samarbejdet mellem Lions Ringsted og SSP startede tilbage i 1991. Der var 

kommet et nyt forebyggelsesprogram - LIONS QUEST holdning og handling - , 

og det var lige noget for SSP i Ringsted, mente Kim Fjord fra Lions. Der er tale 

om et undervisningsmateriale til brug for alle klassetrin fra børnehaven til 9. 

klasse, der bl.a. giver børn og unge redskaber til at udvikle holdninger og 

værdier, som kan omsættes til ansvarlige, hensynsfulde og konstruktive 

handlinger. Kurserne er for lærere, og vi fik hurtigt stablet et kursus på benene i 

Karrebæksminde. Dette projekt udviklede sig til flere kurser. Fælles for disse 

kurser er, at Lions betaler kursusudgifterne, og at skolerne giver lærerne 

tjenestefrihed. 

   Med LIONS MOD MISBRUG modtog alle elever i 7. klasse en Parker-pen 

med vores tekstlogo på, som Lions betalte. For at få de budskaber, SSP har til de 

unge, ud også til forældrene, opstod ønsket om, at jeg afholdt forældremøder om 

aftenen i alle 7. klasser (nu holdes de i 6. klasse). I den forbindelse var det meget 

vigtigt at få så stort fremmøde som muligt og især at få dem med, der ellers kun 

sjældent eller aldrig kommer. På et af møderne mellem SSP og Lions - vi holder 

3 møder om året - opstod ideen om en konkurrence klasserne imellem. Alle var 

enige om, at der skulle være en ”gulerod” til vinderklassen. Spørgsmålet var kun, 

hvad det skulle det være. Valget blev et weekendtogt med det gode skib Fulton, 

som alle kender, og som vi nu har gennemført i 8 år, med Lions som den glade 

giver. 

 

 Fulton for fulde sejl 

   Her ramte vi plet! De unge er utroligt glade for turene. Og de unge gør meget 

for at få så mange forældre som muligt med til møderne med SSP, for jo flere 

forældre, der møder op, jo større chance har klassen for at vinde turen. 

Lodtrækningen om Fultontogtet er et kapitel for sig selv. Den foretages af 

borgmesteren i byrådssalen på Ringsted Rådhus, der er stuvende fuld af 

forventningsfulde elever, der håber, at de vinder. Og hvad er det så, eleverne, 

forældrene, SSP og Lions får? SSP-oplægget til forældrene i alle klasserne, 

fællesskabet med de andre forældre i den enkelte klasse og muligheden for at få 
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lidt mere af den helt nødvendige viden, der skal til for at hjælpe ens børn godt på 

vej i verden. Og vinderklasserne får derudover en weekend fuld af oplevelser, 

bl.a. med nattevagt på skibet og mulighed for grænseoverskridende aktiviteter 

som f. eks. tur op i masten. På Fultontogterne har bl.a. borgmester Niels Ulrich 

Hermansen og MF Ole Hækkerup deltaget.  

   SSP havde i mange år haft en drøm om at lave 

et gadeteam. Det hjalp Lions os i gang med ved at 

stille en campingvogn og en check til gadeteamet 

til rådighed. 

   Cyklistfinalen er for alle 6.klasses elever i 

Ringsted Kommune. Her stod Ringsted Politi og 

SSP og manglede en sponsor, og Lions var straks 

parat med støtte til den lokale ungdom ved at 

betale gevinsterne, bl.a. en Ipad.                                          

   Rat og Risiko er et tilbud til de unge, der er ved at tage kørekort. De unge 

indbydes til et oplysende foredrag om sikker kørsel. Det er en tankevækkende 

dag med mange nye udfordringer fra virkelighedens verden. Ringsted Politi, en 

præst, SSP og en trafikambassadør deltog, og Lions dækkede omkostningerne                                                             

Hvad har været den største oplevelse? 

   Jeg har gennem SSP og Lions skabt mig et stort og positivt netværk. 

   Jeg blev i 2005 hædret som MELVIN JONES FELLOW i Lions. Det er den 

højeste udmærkelse i Lions, og den er opkaldt efter Lions stifter Melvin Jones. 

   I dag er jeg en slags ambassadør for Fulton gennem Lions og holder jævnligt 

foredrag i foreninger m.v. Og jeg blev i forbindelse med, at jeg trådte tilbage som 

SSP-konsulent, af Lions og borgmesteren ”pålagt” at deltage i fremtidige Fulton-

togter arrangeret af Lions og SSP - det ser jeg frem til med stor glæde. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til Lions i Ringsted for et godt samarbejde gennem 

alle årene! 
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Gunnar Christiansen, den ”gamle” SSP-konsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIONS AKTIVITETER   
 

Kræmmermarkeder 2013 
Lions Club Ringsted vil fastholde traditionen med kræmmermarkeder  

på Den gamle Dyrskueplads, Anlægsvej i Ringsted. I år på følgende lørdage: 

6. april – 4. maj – 1. juni – 7. september – 5. oktober 

 Prisen for en stadeplads er  150 kr. Oplysninger kan altid gives på telefon  

22 90 07 49 og 30 68 36 35.  Kræmmere og andre, der vil opstille en bod, kan 

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. 
 

Lions Byfest 2013 
Lions byfestudvalg arbejder intenst med forberedelserne til årets byfest.  

Man kan glæde sig til Tivoliland, spisetelte og underholdning 

fra fredag den 31. maj til søndag den 2. juni. 
Nærmere om arrangementet og om Lions Byfestlotteri i dagspressen.  

 

Lions Julelotteri 2013 
bliver afviklet som tidligere år, hvor vore sponsorer får besøg i august / 

september, og skrabelodderne sælges fra november og frem til jul. 
 

Lions Julekoncert 2013 
Igen i år i Sct. Bendts Kirke med Kurt Ravn, en gæstesolist og trio 

torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30. 

Lions Posten 

Kildemosevej 26 

4100 Ringsted 

B 
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HER 

XX 
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