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Hvad er Lions Club 
Den 7. juni 1917 blev Lions Club International grundlagt i Chicago, USA af Melvin Jones.  
 
Ideen var at opbygge en verdensomspændende hjælpeorganisation fri af alle politiske og 
religiøse bånd og med det eneste formål, at hjælpe mennesker i nød. Lions Club ser det 
som sine primære opgaver at hjælpe svage, syge, handicappede, ældre, børn og unge 
med dagligdagens problemer. 
 
Den første Lions klub i Europa blev startet i Stockholm den 24. marts 1948 og i 1950 kom 
Lions til Danmark, hvor Lions Club København blev stiftet den 15. september 1950. Hans 
Kongelige Højhed Prins Henrik er protektor for Lions Danmark. 
 
Lions Club International er i dag verdens største private humanitære hjælpeorganisation 
og er ved udgangen af 2005 repræsenteret i 196 lande med 45.776 klubber, som 
tilsammen har 1.357.000 medlemmer. I Danmark er vi 323 klubber med tilsammen 7.235 
medlemmer. 
 
Lions etiske standarder 
På det første konvent, som blev holdt i Dallas, USA i 1917, blev der vedtaget et sæt 
leveregler, som det enkelte medlem efter bedste evne skulle tilstræbe at efterleve i 
dagligdagen:  
1. Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber 
tillid. 
2. Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig en passende 
belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele. 
3. Køb ikke din fremgang på andres bekostning. 
4. Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv. 
5. 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. 
6. Gør venskab til et mål – ikke til et middel. Sandt venskab kræver intet til egen 
fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester. 
7. Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit 
samfund både i ord og handling. 
8. Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din 
deltagelse, de svage og nødlidende din støtte. 
9. Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. – Byg op i stedet for at rive 
ned. 
 
 

Logo 
Lions Clubs International emblem er et stort guldfarvet ”L” 
anbragt i et cirkelformet blåt felt omgivet af to løvehoveder, der 
ser i hver sin retning. Cirklen udtrykker enhed og fællesskab for  
medlemmer og klubber. Løvehovederne, der ser til begge sider, 
symboliserer medlemmerne, der spejder efter områder, hvor der 
er behov for en uselvisk indsats. For Lions symboliserer den blå  
farve trofasthed, mod og engagement for en sag. Guldfarven er 
udtryk for ærlig hensigt, mildhed i dommen over andre, renhed i  
livsførelsen og gavmildhed i tanke og handling.  

 



 

 

Slogan og motto 
Disse etiske standarder er sammen med organisationens slogan ”Liberty, Intelligence, Our 
Nation’s Safety” (deraf kommer navnet LIONS) og dens motto ”We Serve” 
sammenslutningens idemæssige grundlag. 
 
Det er vær at fremhæve at Lions International, som tidligere nævnt, ikke har noget religiøst 
eller politisk tilhørsforhold. Det gør det muligt for mennesker, der tilhører vidt forskellige 
religioner og lever under forskellige politiske og kulturelle forhold, at arbejde sammen i 
lionsbevægelsen mod de samme mål af social og humanitær art. 
 
 
Formål 
Det er Lions International formål at oprette, godkende og føre tilsyn med serviceklubber 
kaldet Lions Club, samtidig skal organisationen samordne klubbernes virksomhed og 
gennemføre ensartethed i disses administration. I love og vedtægter for Lions International 
beskrives hensigten med sammenslutningen som: 

 at skabe og opretholde en dyb gensidig respekt mellem verdens folk, 

 at fremme principperne for redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab, 

 at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og 
moralske velfærd, 

 at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse, 

 at danne forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således at 
klubberne ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser, 

 at anspore til gennem medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk 
vinding, at anspore til dygtighed og initiativ og at fremme en høj etik i handel, 
industri, liberale erhverv, i offentlig og privat virksomhed. 

 
 
Organisationens opbygning 
Lions International er en sammenslutning af Lions klubber, det er altså klubben, der er 
medlem af Lions International. Medlemmerne er således ikke medlem af Lions 
International med af en Lions klub. 
 
Forenklet ser opbygningen af Lions således ud: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Kontingent 
Alle medlemmer betaler kontingent til en Lions klub. Den enkelte Lions klub betaler en del 
af dette kontingent videre til distrikt, landskontor og Lions International i forhold til det antal 
medlemmer klubben har. 
Al administration i hele Lions organisationen betales udelukkende af medlemmernes 
kontingent. 

Lions Club Lions Club Lions Club Lions Club Lions Club Lions Club 

Distrikt 1 Distrikt 2 

Lions Danmark 

Lions International 



 

 

 
Her adskiller Lions sig fra andre humanitære organisationer, det betyder nemlig, at i Lions 
går alle indsamlede midler uden administrationsomkostninger til humanitære formål.  
 
 
Selvstændige klubber 
De enkelte klubber bestemmer suverænt, hvordan de vil anvende de indsamlede midler, 
så længe det ligger inden for formålsparagrafferne.  
 
Det er op til den enkelte klub, om de vil yde bidrag til nationale og internationale aktiviteter. 
 
 
Lions Danmark 
Af nationale aktiviteter kan blandt andet nævnes: 
Lions Kollegiet 
Et bo-, aktivitets- og rehabiliteringscenter for yngre fysisk handicappede og 
senhjerneskadede i alderen 18 – 45 år.  
Lions Kollegiet er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Københavns 
Kommune og et nært samarbejde med Lions Danmark.  
Lions Kollegiet er en landsdækkende institution, som modtager brugere fra hele Danmark 
samt Grønland og Færøerne. 
 
Danske Lions Klubbers Katastrofe - & Hjælpefond 
Fondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af klubberne, at yde hjælp ved 
katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet.  
Katastrofehjælp ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers 
eksistens er eller vil blive truet og til den efterfølgende genopbygning. 
I forbindelse med Tsunamien i Asien har fonden doneret 4.5 mio. kroner. 
 
Lions Prisen 
Lions Prisen blev stiftet i 1988 og uddeles hvert år som støtte til enkeltpersoner, 
institutioner og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller 
udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af 
levevilkårene for danske borgere. 
Lions Prisen var fra starten på 150.000 kroner, men er støt og roligt vokset, og har siden 
2002 været på 500.000 kroner. Overrækkelse af Lions Prisen for 2006 foretages på 
Fredensborg Slot af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. 
Prisen er tidligere givet til blandt andet: Et forskerhold der arbejder med laserbehandling af 
blindhed hos diabetesramte, Julemærkefonden, Fulton Stiftelsen, terapeutiske 
sommerkurser for børn med astma og vaccineprojekt mod HIV-virus. 
 
 
Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
En af de helt store aktiviteter på internationalt plan er ”Campaign Sight First”. 
Programmets mål er en væsentlig reduktion i unødvendig blindhed i hele verden, men 
især i udviklingslandene, hvor 90% af unødvendig blindhed findes. 
 
Bevillinger er målrettet projekter som 

1. giver en væsentlig og målbar nedsættelse af blindheden i et geografisk område, 
2. rettes mod de vigtigste årsager til blindhed eller med vigtige og udækkede  

behov for øjenpleje, regionalt og nationalt, og 
3. anvender effektive og bæredygtige strategier. 



 

 

 
Gennem ”Sight First” programmet har Lions, siden den første kampagne fandt sted 1990 - 
1993 

 forhindret alvorligt synstab hos 24 millioner mennesker  

 sikret 65 millioner behandlinger mod flodblindhed  

 genskabt synet for 4,6 millioner mennesker med grå stær 

 opført eller udbygget 258 øjen-hospitaler og klinikker 

 forsynet 300 øjencentre med bedre udstyr 

 uddannet 68.000 øjenlæger, sygeplejersker og andre fagfolk inden for 
øjenpleje 

 startet verdens første initiativ til bekæmpelse af børneblindhed i samarbejde 
med WHO. 30 øjencentre for børn vil blive etableret 

 indtil nu ydet 185 millioner US$ til 724 projekter i 88 lande 
 
Et imponerende projekt, som Lions kan være stolte af. 
 
 
 

 
 
Lions Club Ramsøs tilblivelse 



 

 

Vi skal tilbage til sensommeren 1974 hvor meget så anderledes ud end i dag her ca. 30 år 
senere. Dengang begyndte lions klubberne at bredes sig fra de store byer ud til de mindre 
bysamfund i de små kommuner. 
 
Nogle initiativrige lions folk fra Tune i Greve Kommune havde i 1974 fået øje på Ramsø 
Kommune med henblik på at etablere en Lions klub der. 
 
Hvornår og til hvem den første kontakt skete, er der sandsynligvis ingen, der præcist kan 
huske, men den første eller nogle af de første kontakter fra Lions i Tune var i 
sensommeren 1974, til de to bankbestyrer i henholdsvis Andelsbanken og Privatbanken i 

Viby Sj. 
 

Denne første kontakt der 
blev rettet til disse to 
personer gik i alt sin 
enkelthed ud på at 
vurderede, om der i 
Ramsø Kommune kunne 
være grundlag for at 
etablere en Lions Club. 
 
Til spørgsmålet blev der 
selvfølgeligt knyttet rigtig 
mange oplysninger om 
hvad en Lions klub er. 
Dette var bl.a. den 
humanitære ide bag 
Lions, hvor og hvordan 

ideen var opstået, kammeratskabet mellem klubbens medlemmer som et vitalt fundament, 
hvor social status er af mindre betydning, når det er reelle aktive mennesker, der vil yde en 
indsats for idegrundlaget. 
 
Da den enkelte, til hvem 
henvendelsen var blevet 
rettet, og som i øvrigt ikke 
vidste til hvem og hvor 
mange der var blevet rettet 
henvendelse til, havde 
tænkt sig godt og grundigt 
om, blev der meddelt 
positivt tilbage til Lions i 
Tune. 
 
Herefter arrangerede 
initiativtagerne fra Lions i 
Tune et møde på Viby Kro, 
den 26. november 1974 
hvor "kontaktpersonerne" 
var inviteret. Med invitationen fulgte diverse materiale som fortalte hvad Lions International 
er, hvad det står for og hvordan det føres ud i praksis. På baggrund af materiale og øvrige 
ønsker om oplysning, blev der på mødet stillet spørgsmål til initiativtagerne som herefter 
gav deres svar. 
 



 

 

"Kontaktpersonerne" tog efterfølgende kontakt til de personer som de mente kunne være 
interesseret i at medvirke til at starte en lokal Lions klub. Ikke alle var interesseret og nogle 
kunne ikke lige for tiden afse tid til yderligere frivilligt arbejde, selv om de syntes at ideen 
var rigtig god. 
 
De personer, der tilkendegav interesse om at høre yderligere, blev herefter med hjælp fra  
Lions i Tune inviteret til et informationsmøde, ligeledes på Viby Kro. Med udgangspunkt i  
Lions International blev ideen om at etablere en Lions Club i Ramsø Kommune fremlagt.  
 
På samme måde blev der afholdt flere 
møder indtil kredsen af interesserede 
ramsøborger talte ca. 20 personer. Disse 
ca. 20 personer gav herefter hinanden 
"håndslag" på at Lions Club Ramsø skulle 
etableres.  
 
Da Lions Club International er er 
verdensomspændende hjælpeorganisation 
med hovedkontor i USA, var der en del 
formelle ting, der skulle etableres inden 
den formelle lokale del af etableringen "at 
chartre" kunne finde sted.  
 
Klubben chartrede den 28. februar 1976 
under festlige former hvor repræsentanter 
fra Lions danske hovedorganisation, Lions 
Danmark var tilstede. Der blev holdt pæne 
taler af en repræsentant fra Lions 
Danmark samt af den lokale borgmester 
og selvfølgelig den nye klubs første 
præsident. 
 
 

 
 
Det sociale liv 
En Lions klub kan ikke fungere 

optimalt uden et godt internt klubliv, der også omfatter ”løvinderne”. De er meget vigtige for 
det arbejde som klubben udfører. Det gælder for det udadvendte arbejde med indsamling 
af penge, og især for det indadvendte arbejde, med det sociale liv i klubben. 

Chartermedlemmer: 
Jørgen Friis Andersen, Helge Andreassen, Åge Heldorf,  
Erik Jensen, Kristian Johannesen, Svend Larsen,  
Hans Peter Nielsen,  Aage Pilhøj Pedersen, Bent Ryttergaard,  
Jens Ebbe M. Sørensen,  N. K. Thomsen, Johannes Bisted,  
Axel Nordvang Christiansen, Knud Henriksen, Kaj Damgaard Jensen, 

Alf Larsen, Børge Mindegård, Ole Møller Olsen, 
 Ole Reedtz Sparrevohn, Erik Vaaben Sørensen 



 

 

Klubben er sammensat af 
medlemmer, der 
repræsentere forskellige 
erhvervsgrupper i det 
lokale samfund. 
 
Det er meget vigtigt, at 
løvinderne og løverne har 
det godt sammen, når 
der skal arbejdes, og når 
der skal ”hygges”. For at 
sikre det gode klubliv er 
der bl.a. nogle enkle 
procedure, der skal 
gennemføres før et nyt 
medlem kan blive optaget 
i klubben.  

 
Det foregår ved at et kommende nyt medlem bliver foreslået på et klubmøde af en, der 
kender til det nye medlem og hans kone. Hvis alle synes, det er en god ide, vil det 
foreslåede par vil blive kontaktet og spurgt, om der kunne være interesse for at blive 
medlemmer af klubben. Der vil være mulighed for at komme med til et klubmøde eller to 
inden den endelige beslutning træffes. 
 
Det sociale liv i klubben, som også omfatter ego foredrag af de ”nye” medlemmer, 
indeholder mange interne arrangementer som virksomhedsbesøg, foredrag, fisketure. Det 
er arrangementer hvor alle de løver og løvinder der har tid, deltager. 
 
Løvinderne har også en pigeklub, hvor de hygger sig med mange forskellige ting som 
blomsterbinding, pergamano og sang. 
 
I Lions Club Ramsø lægger vi stor vægt på, at selv om det skal være sjovt at være Lions, 
så må vi aldrig glemme det humanitære arbejde, både i forhold til lokalbefolkningen og ude 
i den store verden. 
 
Det er her vigtigt, at gøre opmærksom på at alle udgifter i forbindelse med de interne 
sociale arrangementer betales af medlemmerne.  
 
 
Grillfest 
 
Grillfesten markerer 
afslutningen på første 
halvårs arbejde og ligger 
normalt i begyndelsen af 
juni måned. Som 
overskriften antyder er 
der tale om et 
arrangement, der foregår 
udendørs omkring en stor 
grill.  



 

 

 

Grillfesten afholdes normalt som et privat arrangement, 
hvor bl.a. Damgården har lagt  
have til i mange år. 

 
Foruden den gode mad og de 
medbragte drikkevarer bliver der 
også tid til leg, sang og lidt 
underholdning. Aftenen slutter som 
regel med at vi samles rundt om 
bålet og synger midsommervisen 
og andre bålsange. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juleafslutning 
Juleafslutningen holdes i 
begyndelsen af december 
som afslutning på året, og er 
som overskriften antyder en 
rigtig hyggefest med god 
julemad, mange sange og 
den traditionelle pakkeleg. 
 
I de senere år har 
juleafslutningen foregået i 
sognegården, hvor der er 
pyntet op til jul med mange 
lys og flotte juledekorationer. 
 



 

 

Ladies Night (fødselsdagsfest) 
Hvert år i begyndelsen af marts fejrer Lions 
Club Ramsø sin fødselsdag, det er 
efterhånden blevet til nogle stykker – 
foreløbig 30. 
 
Billedet til venstre er fra 15 års fødselsdagen 
i 1991, og viser de 9 personer, der har været 
med lige fra starten.  
Forrest fra venstre: Kaj Damgård Jensen, 
Bent Ryttergaard, Jørgen Friis Andersen. 
Bagest fra venstre: Helge Andreasen, Svend 
Larsen, Ole Sparrevohn, Alf Larsen, Jens 
Ebbe Sørensen og Åge Heldorf. 

 
 

Fødselsdagsfesten er igennem 
årene afholdt mange forskellige 
steder. De fleste gange er det dog 
blevet inden for Ramsø kommunes 
grænser eller lige i nærheden på en  
kro eller i et forsamlingshus. Et par 
gange er det blevet til et 
weekendophold, hvor vi har været 
lidt længere væk. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fødselsdagen fejres med rigtig god 
mad, vin, taler og underholdning. 
Derefter bliver der danset indtil 
natmaden bliver serveret ved 1-
tiden. Ved denne festlige lejlighed er 
løvinder og løver iført festtøj, og de 
elsker at danse. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Klubmøde 
Et traditionelt klubmøde 
starter med en skål og en 
fællessang fra den danske 
sangbog. 
 
Selve klubmødet ledes af en 
klubmester, hvor der er en 
del faste punkter vi skal 
igennem. 
 
Punkterne omhandler 
klubbens arbejde med de 
lokale, nationale og 
internationale aktiviteter.  
 
Der er en del planlægning, 

der skal foretages i forbindelse med alle de pengegivende aktiviteter som 
flaskeindsamling, julelotteri og tombola. 
 
Uddeling af penge kræver i mange tilfælde også en del planlægning, så pengene bruges 
på den mest hensigtsmæssige og retfærdige måde. Sidste store aktivitet, hvor der blev 
brugt en del penge, var i forbindelse med børnefestivalen, der blev arrangeret i 
samarbejde med flere andre foreninger i Ramsø kommune. 
 
Ved klubmødets afslutning er der tid til en kop kaffe og en ostemad og en god snak om 
alle de aktuelle emner, der er i samfundet. 
 
 

Lions Club Lejre 
I sommeren 1988 besluttede vi, at vi ville gøre 
et forsøg med at starte en Lions klub i Lejre 
kommune. Det var en kommune, der lå tæt på 
Ramsø, og hvor der i forvejen ikke var en 
Lions klub. 
 
Første opstarts møde var på Lejre Slotskro i 
efteråret 1988, hvor to løver fra Ramsø 
mødtes med en del personer fra forskellige 
dele af erhvervslivet i Lejre kommune. Det 
blev en rigtig hyggelig aften, hvor der blev 
fortalt meget om arbejdet i Lions Club Ramsø. 
 
Det blev til en del informations- og 
hyggemøder i løbet af det kommende år, hvor 
der efterhånden var mange personer der var 
interesseret i, at være med til at starte en klub. 
Lions Club i Lejre blev officielt startet den 30. 
september 1989 med en charterfest på 
Ledreborg slot, hvor præsidenten for Lions Club Ramsø holdt festtalen. 
 
Siden starten i 1989 har der været nogen kontakt med klubben i Lejre, især i de første år. 



 

 

 
 
Pengegivende aktiviteter 
Lions Club Ramsø har i 
tidens løb haft mange 
forskellige aktiviteter for 
at skaffe penge til 
humanitært arbejde, 
blandt andet kan 
nævnes: tombola, 
lykkehjul, pengeyngel og 
maleri auktion med 
malerier af lokale kendte 
personer. 
 
Her følger en nærmere 
beskrivelse af de 3 store 
og tidskrævende 
aktiviteter, hvor 
flaskeindsamlingen i dag 
udgør tæt på halvdelen 
af indtægterne: 
 
 
Flaskeindsamling 

Flaskeindsamlingen er en af de første 
pengegivende aktiviteter, der startede i 
1978 under nogle ret så primitive 
forhold, hvor alle flasker blev sorteret og 
transporteret ned i kælderen under 
Tofthøj Mejeri. 
 
 
 
 
 
 

 
Det viste sig hurtigt, at med den 
mængde flasker der blev indsamlet hver 
lørdag fra de opstillede containere i hele 
Ramsø kommune, var der behov for en 
mere rationel planlægning og 
håndtering af de mange flasker. 
”Flaskecentralen” blev efter nogle år 
flyttet fra Tofthøj Mejeri til Damgården 
hvor forholdene bl.a. betød, de mange 
flasker ikke mere skulle transporteres 
ned og op fra en kælder. Det blev også 
betydeligt nemmere for vognmanden at 
hente flasker. 



 

 

Efter en del år på Damgården blev 
flaskecentralen for et par år flyttet til 
Sønderholm hos Ole Hjuler for derefter 
at ende i en del af produktionsskolens 
lagerlokale, hvor vi har til huse i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flaskeindsamlingsstederne er fordelt over hele kommunen, hvor der nogle steder kan 
afleveres flasker hver dag, andre steder ”kun” om lørdagen. Antallet af 
flaskeindsamlingssteder har tilpasset sig de behov og muligheder, der er i kommunen. Et 
af de store indsamlingssteder et skuret på Grønningen i Viby hvor det er nødvendigt at 
tømme containerne flere gange om ugen. 
Lions Club Ramsø indgår ved denne flaskeindsamling som et led i Ramsø kommunes 
genbrugsordning. De indsamlede penge bidrager med et stort beløb i klubbens samlede 
indtjening. 
 
I forbindelse med flaskeindsamlingen bør det også nævnes, at det samtidigt har været 
muligt at aflevere gamle batterier i opsamlingscontainerne.  
 
 
Tour de Ramsø - en Ramsø begivenhed. 
En af de mange pengegivende aktiviteter som Lions Club Ramsø har igangsat var Tour de 
Ramsø. 
 
Ideen og initiativet til denne aktivitet kom fra et par garvede lions folk fra klubben. 
 

Det første løb blev 
afholdt i 1988. Efter 
mange gode år med 
Tour de Ramsø 
ebbede interessen 
for løbet ud, og til 
sidst var afkastet af 
arrangementet til det 
humanitære arbejde 
ikke indsatsen værd. 
Det sidste år med et 
Tour de Ramsø løb 
var 2001. 
 
I alt sin enkelthed var 
idegrundlaget at 
lokke folk ud på cykel 
for at de kunne se og 
opleve alle de 



 

 

fantastiske dejlige steder som findes i Ramsø Kommune. Steder som bilisten aldrig 
opdager. Når så løbet var overstået var tanken at deltagerne med venner og bekendte 
skulle hygge sig med hinanden. 
 

Den enkelte deltager 
skulle betale et 
beskedent startgebyr. 
Dette startgebyr var 
samtidig et lod til et 
fantastisk lotteri af 
rigtig mange meget 
lækre præmier som 
de lokale 
forretningsdrivende 
meget velvilligt havde 
sponseret til 
arrangementet. Der 
kan her nævnes 
cykler, udstyr til 
cykler, vinkurve og 
gavekort. Ja der var 
næsten ingen ende 
på velvilligheden fra 

de lokale forretningsdrivende. 
 
Startgebyret skulle så sammen med forskellige aktiviteter i startområdet dække de 
"driftsomkostninger", der følger med en sådan aktivitet.  
 
Herudover skulle 
startgebyret og 
aktiviteterne også 
gerne bidrage til et  
overskud som 
derefter ubeskåret 
kunne anvendes efter 
klubbens formål, 
nemlig humanitært 
hjælpearbejde. 
 
Af aktiviteter der har 
været gennemført 
kan nævnes salg af 
øl og vand, sild med 
en snaps, almindeligt 
lotteri, kaffes og 
kager, pølse med 
brød.  
 
De nødvendige "driftsomkostninger" var bl.a.  førstehjælp som Dansk Røde Kors tog sig 
af, kommunikation ude fra ruterne og ind til koordineringsgruppen fra Lions, hvilket den 
lokale radioklub tog sig af, cykelsmeden der kørte rundt på ruterne med servicevogn og 
foretog de nødvendig lapninger og andre småreparationer.  
 



 

 

Der blev cyklet på tre 
forskellige ruter, som 
var på henholdsvis 15, 
30 og 50 km’s længde.  
 
 
Tour de Ramsø var de 
første år en stor succes, 
og et enkelt år deltog 
der mere en 1000 
cyklister, hvilket udgør 
ca. hver ottende borger 
i kommunen. 
 
 
Den største succes var 
sandsynligvis den at 

Tour de Ramsø samtidig var kimen til at den lokale befolkning ud over at se steder af 
kommunen som de ikke troede fandtes efterfølgende hyggede sig i hinandens selskab 
med grillbøffer og mange andre måder, og gode varige venskaber blev skabt. 
 
 
Ramsø-dagen 
I 2002 forsøgte man at finde en afløser til Tour de Ramsø. Ramsø-dagen, blev navnet på 
den nye afløser. Temaet i Ramsø-dagen var "Oplevelser for hele familien". Ideen var, at 
Lions Club Ramsø i samarbejde med interesserede foreninger i Ramsø kommune, skulle 
planlægge forskellige arrangementer, hvor foreningerne kunne vise borgere i kommunen, 
hvad de stod for, hvilke oplevelser de kunne få, også ved selv at  engagere sig i 
foreningen. 
Trods god omtale i pressen og gode engagementer af de deltagende foreninger, var  
interesse for Ramsø-dagen desværre ikke stor, hvorfor ideen kun blev gennemført den 
ene gang. 
 
 
Julelotteri 
Inspireret af Lions klubber i Jylland blev der i 1977 mellem Dagbladet (Ringsted) og Lions 
klubber i distrikt 106 A, (Sjælland med øerne og Bornholm) indledt et samarbejde om 
igangsætning af et julelotteri, med et salgsområde der ca. svarende til det geografiske 
område, hvori Dagbladets aviser på daværende tidspunkt blev solgt/omdelt. Kredsen af 
Lions klubber og det geografiske område er efterfølgende blevet udvidet i takt med 
Dagbladets dækningsområde er udvidet.  
 
Inden det første lod kunne sælges, forestod der et stort organisations- og planlægnings- 
og detektivarbejde. 
 
Selv om der kunne hentes inspiration og anden erfaring fra de jyske klubber, var der 
alligevel et stort pionerarbejde, og utroligt mange tiltag der ikke alene skulle være 
kendskab til, men tillige skulle tilrettes, godkendes, implementeres og igangsættes. 
 
Af sådanne tiltag kan nævnes: 
 
1. Tilladelsen til at et sådant lotteri kan afholdes,  



 

 

2. kendskab til lotteriloven således at denne lov bliver overholdt, 
3. kendskab til regnskabsloven således at lotteriets regnskabsmæssige del bliver 

overholdt,  
4. antal lodsedler  
5. lodsedlens design med de oplysninger der skal fremgå af en lodseddel  
6. salg af en eller flere sponsorreklamer på lodsedlen,  
7. aftaledokument mellem sponsorer og Lions Club,  
8. trykning af lodder og aftaledokumentet,  
9. kontakt til sponsorer  
10. opbevaring af gevinster som sponsor ikke selv ønskede at udlevere til den heldige 

vinder 
11. aftaler om hvilken lionsmedlem der skal sælge lodsedler og hvor og hvornår der skal 

sælges og 
12. efterfølgende  udlevering af gevinstbeviser og gevinster. 
 
Til at forestå  dette pionerarbejde 
blev der nedsat et hovedudvalg 
bestående af klubmedlemmer fra 
de deltagende Lions klubber. 
 
Hovedudvalgets opgave var at 
planlægge, implementere og 
igangsætte alle fællesopgaver. 
(Udarbejde en hvidbog). 
 
I Lions Club Ramsø blev der 
nedsat et julelotteriudvalg hvor 
formanden tillige var med i 
hovedudvalget. 
Julelotteriudvalgets opgave i 
klubben var at forestå 
koordineringen til hovedudvalget og planlægge, implementere og igangsætte de praktiske 
opgaver i klubben. 
 

For at give lotteriet en høj 
kvalitet blev værdien for 
en gevinst i julelotteriet 
sat til minimum 100 kr. 
 
Dette beløb er på 
nuværende tidspunkt 
hævet til 200 kr.  
 
Ligeledes skulle lotteriet 
have indkøbt en 
hovedgevinst, hvilket 
gennem mange år var en 
bil i mellemklassen.  
 
De øvrige gevinster bliver 
i august måned indsamlet 
af klubbens medlemmer 



 

 

hos områdets altid venlige og imødekommende handels- og  erhvervsdrivende 
virksomheder. 
 
Bilen som hovedgevinst (har været udtrukket i Ramsø Kommune) er senere ændret til at 
være flere hovedgevinster, men af lidt mindre værdi. I det seneste afholdte julelotteri var 
de indkøbte hovedgevinster en rejse til 70.000,00 kr. og 5 rejser á 10.000,00 kr. Her blev 
hovedgevinsten på 70.000,00 kr. udtrukket i Ramsø Kommune. 
 
De indsamlede gevinster hos Lions Club Ramsø beløb sig i det seneste afholdte julelotteri 
til 173 stykker til en værdi af 47.526,00 kr. 
 
Når der så i det seneste afholdte julelotteri, alene i Ramsø kommune kunne sælges 
12.500 lodsedler á 5,00 kr. pr stk., må det bekræfte, at Lions og Dagbladets julelotteri 
stadig er et meget attraktivt lotteri, som borgerne og de handels- og  erhvervsdrivende 
virksomheder i Ramsø kommune stadig ønsker at støtte, hvilket vi i Lions Club Ramsø er 
meget glade for. 
 
Gennem de mange år julelotteriet har eksisteret, er der ikke sket de store ændringer i den 
måde lotteriet er afviklet på. 
 
Inden salget af lodder i julelotteriet starter, som foregår fra primo november til primo 
december, bliver der med Dagbladet udsendt en separat gevinstavis hvori alle lotteriets 
gevinster og sponsorer er beskrevet. Samme gevinstavis bliver tillige lagt ud på forskellige 
steder, så som biblioteker og andre centrale pladser samt de steder, hvor der bliver solgt 
lodder. De efterfølgende 12 hverdage blev der i Dagbladet offentliggjort en lang liste med 
dagens udtrukne numre og de dertil hørende gevinster.  
 
Fra at lodsedlen havde et nummer, der kunne blive udtrukket og efterfølgende 
offentliggjort i Dagbladet, er lodsedlen nu ændret til at indeholde skrabefelter i stedet for et 
nummer. Her kan man så straks se, om der er en gevinst, som efterfølgende kan afhentes. 
gevinstavisen  er der ikke ændret ved, den bliver stadig udsendt sammen med Dagbladet 
inden salget af lodder starter. 
 
Ud over at julelotteriet bidrager til de midler hvormed Lions Club Ramsø yder humanitært 
arbejde, giver det tillige klubbens medlemmer lejlighed til at få en “god snak” med 
beboerne i kommunen.  
 
En sådan “god snak” har gennem tiden bidraget til at få ændret manges opfattelse af at 
Lions Club ikke er en “lukket forening, loge og lignende”, men en ganske almindelig 
forening/klub med kun to formål, nemlig at yde humanitært arbejde gennem midler tjent 
ved forskellige arrangementer, så som et julelotteri og så samtidig klubmedlemmerne 
imellem at have et godt kammeratskab. 
 
 
 
Donationer 
Gennem de 30 år Lions Club Ramsø har eksisteret, er der blevet uddelt rigtig mange 
penge både til Internationalt, nationalt og lokalt humanitært hjælpearbejde. 
 
Gennem de seneste 6 år er der uddelt 617.000 kroner. 
 
 



 

 

De ældre i Ramsø kommune har lige fra starten haft 
Lions Club Ramsøs opmærksomhed, hvor det ikke 
kun har drejet sig om at donere penge, men hvor 
klubben har lavet arrangementer for de ældre. 

 
 
 
 
Adventskranse er blevet ophængt i Ørstedhjemmet, 

Toftehøjen og Oasen i mange år. 
Det startede med Ørstedhjemmet, derefter kom 
Toftehøjen til og i de senere år er det på Toftehøjen og 
Oasen.   
 
 
 
 
 
 
 
Løvfaldsturen, der var en af de første aktiviteter i Lions Club Ramsøs historie blev afholdt i 
efteråret 1975 inden klubben officielt startede. 
 

Løvfaldsturen var en 
ældretur for mange af de 
ældre mennesker i 
Ramsø kommune, der 
dels boede alene og dels 
ikke havde mulighed for 
at komme med på den 
ældreudflugt som Ramsø 
kommune arrangerede 
hvert år. 
 
 
De ældre mennesker, der 
var med på turen var 
blevet henvist af Ramsø 
kommunes 
omsorgskonsulenter.  
 

De blev hentet i private biler i deres hjem, og samlet kørte vi i flok en tur rundt i omegnen 
af Ramsø kommune, hvor de havde mulighed for at gense mange af de steder hvor ældre 
havde boet, arbejdet eller tilbragt en stor del af deres liv. 
 
Løvfaldsturen slutte som regel på en kro, hvor der var eftermiddagskaffe med kager og 
derefter et bankospil. De ældre mennesker havde også muligheden for at møde andre 
ældre som de kendte fra tidligere, men som de ikke havde talt med i mange år. 
 
 



 

 

 

For Lions klubbens 
medlemmer og deres 
koner var ældreturen 
altid en kærkommen 
lejlighed til at høre om 
”gamle” dage, især var 
det interessant at høre 
om det, de ældre havde 
oplevet, da de var unge. 
 
Desværre måtte 
løvfaldsturen i 1998 
aflyses på grund af 
manglende tilslutning fra 
de ældre. Siden da er 
løvfaldsturen ikke 
genoptaget. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Underholdning / forårsfest på Toftehøjen er et 
arrangement for de ældre i kommunen. Det 
startede med Guido Paevatalu & Tove 
Hyldgaard i 1995. Siden da har vi bl.a. haft 
besøg af Grethe Sønck & Henrik Krogsgaard, 
Alvin Linnemann, Hilda & Keld Heick, Katy 
Bødtger og Dario Campeotto.  
 
De ældre mennesker på Toftehøjen har altid 
været meget glade for sang og 
underholdning, hvor de har haft en mulighed 
for at synge med. Kaffe og kage er med til at 
gøre det hele lidt mere underholdende. 
 
Underholdning på Oasen første søndag i 
advent 2004 underholdt Ib Stokholm Falk 
med en bakkesangerinde i forbindelse med 
ophængning af adventskrans. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Af øvrige donationer kan i vilkårlig rækkefølge kan nævnes: 
 
Sammen med 5 andre klubber driver vi 5 skoler i Sierra Leone. 
Sponsorat for videreuddannelse af 2 skolebørn fra disse skoler. 
I forbindelse med Tsunamien indsamlede vi specielt til denne katastrofe 95.000 kroner. 
Tilskud til dansk lions projekt for gadebørn i Letland. 
Tilskud til lejrophold i Danmark for børn fra Tjernobyl. 
Tilskud til Danske Lions katastrofe- & hjælpefond. 
Tilskud til ”Sight First” kampagnen. 
Sponsorat for 2 børn gennem SOS børnebyerne. 
Tilskud til nye fiskerbåde i Sri Lanka efter Tsunamien. 
Tilskud til Dansk Handicap Idræts deltagelse i OL. 
Tilskud til Fultons Venner. 
Tilskud til Lions Kollegiet. 
Tilskud til Lions Prisen. 
Tilskud til Socialpsykiatrisk Center. 
Tilskud til Ungdomslejr for unge fra hele verden. 
Bo-tilskud til unge autister. 
Tilskud til Handicap lejr i Osted. 
Forskellige arrangementer på Toftehøjen. 
Støtte til pårørende rådet for Oasen. 
Tilskud til DDS Gadstrup til specifikke projekter. 
Tilskud til DDS Peder Syv til specifikke projekter. 
Tilskud til DUI Ramsø til specifikt projekt. 
Tilskud til FDF/FPF Gadstrup/Snoldelev til specifikke projekter. 
Tilskud til FDF/FPF Viby SJ. til specifikke projekter. 
Tilskud til Gadstrup/Snoldelev Badminton til specifikke projekter. 
Tilskud til Gadstrup Idrætsforening til specifikke projekter og formål. 
Tilskud til Viby Idrætsforening til specifikke projekter og formål. 

Tilskud til Ramsø Tennisklub til specifikke projekter. 
Tilskud til Snoldelev Gymnastikforening til specifikke projekter. 
Tilskud til Sangforeningen Ramsø til specifikke projekter. 
 

 


