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Lions aktiviteter
Når vi i Lionsklubberne taler om aktiviteter, er der som oftest tale om en
begivenhed, hvor der kommer en indtægt. Altså en overskudsgivende
aktivitet. For Lionsklubberne i Ringsted er de væsentligste aktiviteter
julekoncerten, byfesten og vore lotterier. Den frivillige arbejdskraft fra
Lionsmedlemmerne samt velvilje fra Ringsteds erhvervsliv er to af
grundpillerne i muligheden for at skabe et kontant overskud.
En tredje vigtig aktør er byens borgere. Det er uhyre vigtigt, at der er
opbakning omkring Lions aktiviteter. Uden publikum til koncerter, uden
købere af vore lodsedler og uden deltagelse i byfesterne har vi ingen
aktivitet. Der ofres mange arbejdstimer på at gøre aktiviteterne så
attraktive som muligt – især byfesten. Heldigvis er der fortsat interesse for
en byfest, som naturligvis skal tilpasses tiden. Det vil vi gøre os umage for
til sommer, hvor vi så håber på fortsat god opbakning.
Ringsted Kommune er også aktør i byens begivenheder. Byens støtte er
på mange måder vigtig, for at en aktivitet som for eksempel byfesten kan
lykkes, og et tæt samarbejde med myndighederne er nødvendig. Byen må
gerne summe af liv og aktivitet, og det er derfor af stor betydning, at
kommunen også bidrager til arrangementet.
Af de indsamlede midler går en væsentlig del også tilbage til forskellige
grupper af beboere i Ringsted. Også internationalt støtter Lions, som er
verdens største private humanitære hjælpeorganisation.
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Lions Byfest 2012
Reserver dagene 1. til 3. juni, for så står Lions Club Ringsted og Lions
Club Ringsted Knud Lavard igen for byfesten i Ringsted. Årets program
kan ikke røbes endnu, men klubberne sætter alle sejl til, og der vil være
underholdning af næsten enhver art for borgerne i Ringsted Kommune.
Dog kan nævnes så meget, at der i Klosterhaven bliver et megatelt med
scener i begge ender med underholdning. Der vil blive mulighed for at
reservere borde og købe spisebilletter i forsalg. Dette således at
virksomheder, familier og andre kan komme til at sidde samlet ved
bordene.
Dette var måske en mulighed for firmaskovturen, fætter-kusinefesten
eller bare en komsammen for venner og bekendte. Når byfestens endelige
program foreligger, vil det blive annonceret i dagspressen, hvor også
spisearrangementet omtales.
Man kan allerede nu tilmelde sig. Lionsklubberne kan kontaktes på
følgende telefonnumre: 46194463 eller 51325623.

Byfesten 2011
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Lions Kollegiet – 30 år i 2011
Plejehjemmet ” Tuborgvej” for yngre handicappede blev etableret i 1972
og drevet af Vanførefonden under navnet ”Hammershøj”.
Den 7. april 1981 indgik Lions Danmark en overenskomst med
Københavns Kommune om driften af Lions Park Hammershøj. Forud
havde der i Danmark været afholdt en landsindsamling til fremskaffelse af
kr. 1.174.176, der udgjorde institutionens indskudskapital, udlagt af
Københavns Kommune i forbindelse med opførelsen af plejehjemmet.
I 1989 blev navnet ændret til ”Den selvejende institution Lions Kollegiet”.
I næsten halvdelen af den tid, Lions Danmark har bestået, har denne
institution, der er landsdækkende inklusive Grønland og Færøerne, været
Lions permanente nationale aktivitet, hvortil klubberne gennem ”Den
selvejende institution Lions Kollegiets Aktivitetskonto” giver bidrag til
forbedring af livskvaliteten for kollegiets beboere og brugere.
I 1981, da Lions Danmark trådte ind i institutionen, var der tale om et
plejehjem for yngre handicappede. Med en fortløbende udvikling er Lions
Kollegiet i dag et bo,- aktivitets- og rehabilitetscenter og rummer 70
boliger, 15 dagpladser og et stort udbud af aktiviteter til fysisk træning,
samvær og undervisning.
Den 1. juni 2011 blev igen en mærkedag, idet Lions Kollegiet overtog
bostedet Verahus i Vanløse. Københavns Kommune havde opsagt den
bestående driftsoverenskomst med institutionen og sendt den i udbud. Da
det på mange områder kunne være en fordel for Lions Kollegiet at have
Verahus inden for sine rammer, valgte man at byde, og buddet blev
accepteret.
Efterfølgende blev der indgået en driftsoverenskomst med Københavns
Kommune.
Verahus er et nybygget bosted for 39 beboere med fysisk handicap og
senhjerneskader og med en medarbejderstab på 59. Flere af Verahus´
brugere har tidligere boet på Lions Kollegiet.
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Lions Kollegiet har i dag i alt 110 døgnpladser og 15 daghjemspladser med
en medarbejderstab på godt 200 og et årligt budget på omkring 100
millioner kroner.

Konference omkring den tværfaglige indsats i bo-, aktivitets- og
rehabiliteringscenter afholdt på Lions Kollegiet 5.-6. september 2011.
Kilde: Morten Løvschall

Uddrag af Lions Kollegiets værdigrundlag:
”For Lions Kollegiet bygger samarbejde og gode resultater på følgende
fire grundværdier:
 Dialog – tovejskommunikation og aktiv lytning skaber udvikling
 Tillid – ærlighed og troværdighed skaber et godt livs- og
arbejdsmiljø
 Respekt – forventninger og overholdelse af aftaler skaber positivt
selvværd
 Ligeværdighed – indflydelse og tryghed skaber livskvalitet”
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Lions Pris uddelt for 23. gang i 2011
De fleste af landets Lionsklubber bidrager til Lions Prisen, som en gang
om året tildeles et projekt inden for medicinsk forskning, rehabilitering af
unge mennesker eller andre humanitære formål.
I sin egenskab af protektor for Lionsklubberne i Danmark overrakte Hans
Kongelige Højhed Prinsgemalen årets Lionspris den 28. juli 2011 ved en
festlig lejlighed på Gråsten Slot.
Prisen var på 500.000 kr. og blev tildelt Regionshospitalet Hammel
Neurocenter, hvor pengene vil blive anvendt til etablering af en ny
sansehave til gavn for hospitalets hjerneskadede patienter og deres
familier.
Det er Lionsklubberne, der foreslår emner til modtagere af prisen, og et
udvalg i Lions beslutter, hvem der skal modtage årets Lions Pris.
Lionsprisen blev indstiftet i 1988, og siden er der blevet uddelt godt 8
millioner kroner.

Lis Kleistrup, ledende terapeut, Hans Kongelige Højhed
Prinsgemalen, Merete Stubkjær Christensen,ledende overlæge,
Vibeke Prenther, oversygeplejerske.
Kilde: Svend Due Mikkelsen
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LIONS AKTIVITETER 2012
Kræmmermarked
De traditionelle kræmmermarkeder, der afholdes i forbindelse med
hestemarkedet, gennemføres fortsat på Den gamle Dyrskueplads, men nu
med Lions Club Ringsted som arrangør.
Lørdagene 7. april, 2. juni, 11. august og 6. oktober
møder kræmmerne op, hvor der så er mulighed for 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 22. april 2012.
Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede.

Lions Byfest 2012
Byfestdagene er fra fredag den 1. til søndag den 3. juni 2012.
Byfesten holdes som i de seneste år i bymidten og i Klosterhaven med
underholdning, tivoli, musik, sang, dans og spisesteder med god mad.
I forbindelse med Byfesten vil der som de foregående år være et
Byfestlotteri
med mange attraktive gevinster. Lotteriet er traditionelt med lodsedler.

Julekoncert
Den stemningsfyldt julekoncert i Sct. Bendts Kirke afholdes i år
torsdag den 29. november 2012 med Kurt Ravn som solist.
Koncerten arrangeres af Lions Club Ringsted Knud Lavard, og de
nærmere oplysninger om tidspunkt og pris vil komme i dagspressen.

Lions Julelotteri 2012
Fra begyndelsen af november og frem til jul sælger medlemmerne af de to
Lionsklubber i Ringsted skrabelodder 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.
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Lions Posten
Kildemosevej 26
4100 Ringsted

LIONS ETISKE NORM
Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber
tillid.
Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig en
passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige
fordele.
Køb ikke din fremgang på andres bekostning.
Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv.
Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde,
optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod
dig.
Gør venskab til et mål – ikke til et middel. Sandt venskab kræver intet til
egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester.
Opfyld dine medborgerlige forpligtigelser. Vær loyal mod dit land og dit
samfund både i ord og gerning.
Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver
din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte.
Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at
rive ned.
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