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Flaskeindsamling 

Flaskedepotet var flyttet til Birkedevejen i den ”gamle” produktionsskole, hvor klubben havde fået 

stillet nogle lokaler til rådighed af Ramsø Kommune. 

Inden de kunne bruges til flaskedepot skulle der foretages nogle bygningsmæssige ændringer fx 

isætning af et vindue og etablering af en stor port. Efter endt byggearbejde og en grundig 

oprydning var området og lokalerne brugbare til formålet. 

Klubbens medlemmer havde lige vænnet sig til at samle flasker der, da der kom en opsigelse fordi 

stedet skulle sælges. Hvor skulle flaskerne så samles? Det var på det tidspunkt, medlemmerne 

begyndte at snakke om de problemer, der var i forbindelse med flaskeindsamlingen. Om der skulle 

fortsætte eller ej. 

Det blev besluttet at fortsætte, og efter nogle gode drøftelser med Ramsø Kommune, fik klubben 

stillet et areal – byggegrund – til rådighed, hvis medlemmerne selv ville bygge et ”flaskeskur”. Efter 

at havde fået en byggetilladelse gik en stor del af medlemmerne i gang med at bygge flaskeskuret 

i efteråret 2006. 

 

          

Klubbens medlemmer havde efterhånden nogle erfaringer i, hvor stort et skur skulle være. 80m2 

blev det til. Med god hjælp fra vejafdelingen i Ramsø Kommune, Bygma Viby og den frivillige 

arbejdskraft blev der i løbet af 2006 bygget et dejligt skur til flaskerne og vores grej. 

         

Rejsegildet blev holdt den 16. december 2006 med pølser, vin og tale, selv om det var regnvejr. 

Ole Nilsson og Jørgen Vollbrecht

nivellerer sokkelsten i højde Der udføres tømrerarbejde

Der gøres klar til rejsegilde med 

Ove Nees i forgrunden Jørgen Friis Andersen holder tale



        

Arbejdet med færdiggørelsen af skuret fortsatte i december 2006 og begyndelsen af 2007. 

Men ak, det gode vare sjældent så længe. EU vedtog i foråret 2010 et direktiv om ændring af 

refusion i forbindelse med genbrugsordninger. Det betød, at ”vores” flaskeaftager ikke længere 

ville give penge for de brugte flasker, men i stedet have penge for at modtage dem. 

Med udgangen 2010 sluttede indsamlingen af flasker, som havde varet i 33 år. Der blev drukket 

”gravøl” med varme pølser, en kold december dag i snevejr. 

        

Efter flaskerne skulle der findes på nye pengegivende aktiviteter. Der manglede ca. kr. 50.000,- 

som flaskerne gav om året. 

Der kom følgende idéer 

Indsamling af brune juletræer 

Indsamling og bortskaffelse af affald fra private husstande. 

Uddeling af informations- og måleraflæsningskort fra Dåstrup Vandværk 

Opsætning af ”postkasser” i områdets supermarkeder til flaskeboner 

Deltagelse i Roskilde Festival – salg af billetter på stationen 

Deltagelse i Roskilde Dyrskue – portvagter – sammen med andre lions klubber i området. 

Indsamling af brune juletræer blev som et forsøg foretaget i samarbejde med en lokal sælger af 

juletræer.  Lions klubben afhentede mod en mindre betaling de ”brugte” juletræer hos de private 

købere. Desværre kom der for få brune juletræer, så idéen stoppede vi igen. 

Jørgen Vollbrecht og Jørn Kristensen

Igang med montage af vægplader
Jørgen Friis Andersen og Jørgen 

Vollbrecht fortsætter med beklædning

Flemming Nielsen har tændt op i grillen
Tina Krøis, Ingrid Andersen og Inge 
Mølgaard hygger sig ved "gravøllet"



Afhentning af affald er blevet en succes, idet mange af borgerne i den ”gamle” Ramsø 

Kommune, ikke selv har mulighed for at aflevere deres affald. Det er dejligt at se, at klubbens 

trailer bruges igen. Traileren blev kørt ud til kunden, der betaler ved modtagelsen og derefter selv 

læsser det sorterede affald på den. Den fyldte trailer blev afhentet inden for 24 timer, affaldet 

køres til KARA´s modtagestation i Viby.  En aktivitet, der det første år, gav et godt overskud. 

Uddeling af materialer fra Dåstrup Vandværk er en lille god aktivitet for en del af klubbens 

medlemmer, der 3 til 4 gange om året bringer 

informations- og aflæsningskort ud til 

vandværkets brugere. Samarbejdet med Dåstrup 

Vandværk er opstået efter henvendelse fra 

vandværket, det gerne ville spare portoen og 

hjælpe lionsklubben økonomisk og med lidt 

motion.  

Løverne er blevet synlige, der blev i 2010             

indkøbt en vindjakke og en polo-shirt til alle  

løverne, så de er synlige, når de færdes i  

lokalområdet. Vi blev meget hurtigt kendt i 

forbindelse med uddeling af 

informationsmateriale fra Dåstrup Vandværk og 

afhentning af affald fra private borgere i den 

”gamle” Ramsø Kommune. 

   De gule jakker bruges også i forbindelse med salg af julelotteri lodsedler. 

   

De store pengegivende aktiviteter i klubben, er julelotteriet, Roskilde Dyrskue og Roskilde 

Festivalen. 

Julelotteriet 

Klubben har igennem mange år deltaget i julelotteriet, som startede sammen med Dagbladet. I de 

første mange år blev der solgt lodsedler, hvor trækningslisten udelukkende var i Dagbladet. Efter 

flere år ophørte samarbejdet med Dagbladet. 

I dag er der 15 klubber om det fælles julelotteri, der er blevet lagt ind på EDB hvilket gør det meget 

nemmere at tegne sponsorkontrakter og ”styre” hele lotteriet. Lodsedlerne har ændret sig til 

skrabelodder, hvilket betyder at køberne straks kan se om de har vundet. Overskuddet fra 

julelotteriet er vokset igennem de mange år, så det i dag udgør en stor del af klubbens indtægter. 

Roskilde Dyrskue 

Lions Club Ramsø har siden 2007 deltaget som portvagter ved Roskilde Dyrskue, i samarbejde 

med de andre klubber i Roskilde området. Arbejdet består i at kontrollere indgangsbilletter, som 

der findes flere varianter af, herunder også elektroniske, der skal tastes ind i en computer. 

Vagterne på dyrskuet deles med lionsfolk fra de andre klubber, det giver er godt kammeratskab og 

kendskab til, hvilke pengegivende aktiviteter der arbejdes med i de andre klubber. 

Da dyrskuet ligger i sommerperioden, er der som regel en behagelig aktivitet, hvor der mødes 

mange glade mennesker. Aktiviteten giver også et pænt overskud til klubben. 

Roskilde FestivalenI sommeren 2011 deltog Lions Club Ramsø for første gang i Roskilde 

Festivalen. Arbejdet bestod i at planlægge og gennemføre salg af togbilletter for de rejsende, der 

skulle fra Roskilde station og ud til den særlige station ved festivalen. Det er en aktivitet vi kom lidt 

hurtigt ind i. 

Erik Lindegaard head og lions iført den 
"nye" gule jakke



Alle de mange frivillige, der arbejder med planlægning og salg af billetter, skal naturligvis også 

have noget at spise og drikke. 

      

Det er et arbejde, der foregår fra tidlig morgen til sen aften i de dage der er festival. Arbejdet kan 

ikke udføres uden hjælp fra mange frivillige og unge mennesker, der gerne vil tjene til en gratis 

adgangsbillet til festivalen. 

De mange timers arbejde bidrager pænt økonomisk til klubbens aktivitetskasse. 

          

Kvinder i Lions Club Ramsø 

 Lions Club Ramsø har igennem de første 33 år 

været en ren mandeklub. Der har på mange 

møder været en livlig diskussion, om hvorvidt der 

skulle optages piger i klubben. Efter en moden 

overvejelse besluttede man, at prøve om, der var 

en eller flere, der havde mod på at prøve. 

Tina Krøis blev den første kvindelige løve i 

klubben. Tina blev optaget ved en lille ceremoni i 

forbindelse ved klubbens juleafslutning den 13. 

december 2010. I dag er der to kvinder i klubben 

– Bonet Ringvad blev nummer 2 – klubben har 

på intet tidspunkt fortrudt at optage kvinder i 

Lions Club Ramsø. 

Inge Mølgaard og Annette Sørensen 

er igang med sandwichboller

Jens Ebbe M. Sørensen leverer

sandwichboller i køleboks

Jørgen Vollbricht instruerer en billetsælger Billetsælgere holder pause

Første kvindelige løve - Tina Krøis 



Det sociale liv og de mange små aktiviteter 

Det sociale klubliv er meget vigtigt. Uden et godt socialt samvær på tværs af alle medlemmerne og 

deres ægtefæller, ville der ikke være grobund for en god klub. Det sociale liv i klubben har ud over 

samværet med de pengegivende aktiviteter tre faste årlige holdepunkter, det er Ladies Night, som 

er festligholdelse af dagen hvor klubben blev chartret. 

 

       

 

Sommergrillen hvor afslutningen af klubåret fejres med dejlig grillmad, og juleafslutningen der er 

en festligholdelse af julen, fejres med julesalmer og traditionel julemad. 

Herudover arrangeres der forskellige events, der kan være både stillesiddende og aktive, som f. 

eks. foredrag, og besøg på forskellige steder som Kara, et lokalt bryggeri politimuseet. Alle disse 

arrangement er selvfølgelig for egen regning. 

 

 

Lene og John Andersen optages i klubben

Else Jensen, Jørn Kristensen og 

Karna Nees ved Ladies Night 2011

Annelise og John Niklasson hjælper borgmester

Poul Lindor Nielsen med lirekassen



Medlemssituationen   

I den 6 års periode er der 10 medlemmer der har forladt klubben, heraf er 3 døde. De 7 

medlemmer der har forladt klubben ”frivilligt” har gjort det over hele perioden der er således ikke 

tale om en samlet fælles udmelding. 3 af medlemmerne har ”kun” været med i en forholdsvis kort 

periode. Det er klart at klubbens øvrige medlemmer gør sig nogle tanker, når et medlem vælger at 

forlade klubben. 

Der er ikke noget entydigt billede af hvorfor de har forladt klubben, men de har hver især gjort sig 

nogle tanker om, hvad de vil bruge deres tid til, og det er ikke faldet ud til Lions Club Ramsøs 

fordel. 

Lions Club Ramsø havde ved udgangen af 2012, 19 medlemmer, hvoraf de 2 har været med i alle 

37 år. Medlemmerne i klubben er: 

 

Navn   Stilling   Har været i 

John Andersen  Vicepolitikommissær  3 år 

Jørgen Andersen  Mekaniker   23 år 

Jørgen Friis Andersen  Pens. Tilsynsførende  37 år 

Jørgen Jensen  Pens. Telefonmontør  13 år 

Niels Damgaard Jensen  Lokomotivfører  3 år 

Bøje Jørgensen  Bygmester   4 år 

Jørn Kristensen  Pens. Smed  21 år 

Tina Krøis   Rådgiver   2 år 

Karsten Larsen  Maskinforhandler  13 år 

Erik Lindegaard Hansen  Pens. Assurandør  12 år 

Ove Michelsen  Pens. Konsulent  23 år 

Torben Mølgaard  Pens. Lærer  28 år 

Ove Nees   Pens. IT-chef  25 år 

Flemming Nielsen  Pens. Maskinarbejder  23 år 

Ole Nilsson   Pens. Kriminalassistent  21 år 

Søren Pedersen  Pens. Kan alt  21 år 

Bonet Ringvad  Registreret Revisor FSR  1 år 

Jens Ebbe Møller Sørensen Pens. Bankfuldmægtig  37 år 

Jørgen Vollbrecht  Pens. El-tekniker  17 år 

 

 

 

 



Bilag: 

Følgende har forladt klubben: 

Jørn Christoffersen 

Finn Langberg 

Carsten Lund Kristensen 

Rudolf Poulsen 

Jens Pedersen 

Ole Junge Jakobsen 

John Niklasson 

 

Medlemmer der er afgået ved døden: 

Kaj Damgaard Jensen 

Henrik Jensen 

Bent Ryttergaard 

 

 

Præsidenter i klubbens tid 

1975 – 1976 Knud Henriksen ( charterdagen) 

1976 – 1977  Alf Larsen 

1977 – 1978 Alf Larsen 

1978 – 1979 Hans Peter Nielsen 

1979 – 1980 Helge Andreasen 

1980 – 1981 Helge Andreasen 

1981 – 1982 Erik Vaaben 

1982 – 1983 Bent Ryttergaard 

1983 – 1984  Benny Pedersen 

1984 – 1985  Aage Heldorf 

1985 – 1986 Børge Mindegaard 

1986 – 1987 Ole Sparrevohn 

1987 – 1988 Bent Hinrichsen 

1988 – 1989 Jørgen Friis Andersen 

1989 – 1990 Torben Mølgaard 

1990 – 1991 Ove Nees 

1991 – 1992 John Niklasson 



1992 – 1993 Ole Junge Jakobsen 

1993 – 1994 Erik Lindegaard 

1994 – 1995 Ove Michelsen 

1995 – 1996 Jørgen Andersen 

1996 – 1997 Bent Ryttergaard 

1997 – 1998 Aage Heldorf 

1998 – 1999 Ove Nees 

1999 – 2000 Henning Christensen 

2000 – 2001 John Niklasson 

2001 – 2002 Jørn Kristensen 

2002 – 2003 Søren Pedersen 

2003 – 2004 Torben Mølgaard 

2004 – 2005 Jørn Christoffersen 

2005 – 2006 Erik Lindegaard 

2006 – 2007 Jørn Christoffersen 

2007 – 2008 Finn Langberg 

2008 – 2009 Karsten Lund Kristensen 

2009 – 2010 Jørgen Friis Andersen 

2010 – 2011 Jørgen Jensen 

2011 – 2012 Erik Lindegaard 

2012 – 2013 Jørgen Vollbrecht 

2013 – 2014 Jørgen Vollbrecht 

2014 – 2015 Jørn Kristensen 

2015 – 2016 Jørgen Friis Andersen 

 

Redaktionen sluttede den 14. februar 2014 

Jørgen F. 

 


