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Lions Søllerød  
Lions Søllerød er en lokal afdeling af Lions International, verdens 
største NGO-hjælpeorganisation med mere end 1,3 millioner 
medlemmer i 45.000 klubber i mere end 200 lande over hele kloden. 

Klubbens indtægter opnås hovedsagelig ved: 

• Overskud fra driften af butikken i Lions Park Søllerød 
• Lions Søllerøds loppemarked 
• Lions Søllerøds julemarked 

De indsamlede midler tilstræbes ligeligt fordelt mellem 

• Seniorcentret Lions Park Søllerød 
• Aktiviteter for yngre og ældre i lokalsamfundet   
• Internationale projekter Nepal, Sri Lanka, Tanzania, Haiti og 

Filippinerne 

Alle indsamlede midler går ubeskåret til hjælpearbejdet. Alt arbejde 
udføres ulønnet og på frivillig basis af medlemmer i Lions Søllerød. 
Alle administrationsudgifter dækkes af medlemskontingentet.  Læs 
om Lions Søllerød på soelleroed.lions.dk 

Samhørighed mellem Lions Park Søllerød og Lions 
Søllerød 
Lions Park Søllerød blev bygget i år 1965 på initiativ af Lions 
Søllerød, som siden har haft to medlemmer i bestyrelsen og altid 
varetaget formandsposten. Samhørigheden fremgår også af, at de 
månedlige klubmøder i Lions Søllerød afholdes på Lions Park 
Søllerød. 

Klubben støtter og hjælper ved udflugter for beboerne, arrangerer det 
årlige Luciaarrangement med sang, gløgg og æbleskiver. Herudover 
ydes både direkte og gennem Lions Club Søllerøds Ældrefond tilskud 
til ombygning, udstyr og beboerstøtte. 



Lions Søllerøds kiosk i Lions Park Søllerød  
Lions Søllerød driver kiosken i Lions Park Søllerød. Kiosken 
bemandes af frivillige fra Lions Søllerød. I kiosken kan beboerne købe 
de mest nødvendige dagligvarer, og kiosken har åbent mandag, 
onsdag og fredag kl. 9 - 12.  

  

 

Frisk brød, mælk samt frugt og grøntsager leveres til kiosken hver 
mandag, onsdag og fredag morgen. Andre varer som pålæg, ost, æg og 
dybfrostvarer, indkøbes løbende af kioskens vagthold gennem de 
butikker, som har de mest fordelagtige tilbud. Resten af kioskens 
sortiment indhandles personligt i et engrosvarehus af kioskledelsen. 

Hvis beboere har brug for varer, som ikke findes i kiosken, kan de 
bestilles fra gang til gang, såfremt de ikke føres af de butikker, hvor 
der normalt handles. Beboere, som ikke selv kan komme til kiosken, 
har desuden mulighed for at få bragt varer ud. 

Da alt arbejde i kiosken sker frivilligt og ulønnet, kan hele 
overskuddet bruges ubeskåret til hjælpearbejde, ikke mindst til støtte i 
Lions Park Søllerød.  



Vil du støtte Lions Park Søllerød?   
Gavebeløb som ydes til Lionsaktiviteter, kan efter §8a i ligningsloven 
fradrages på selvangivelsen - i 2013 med max. kr. 15.000. Der kan 
tegnes 10-årige gavebreve på faste beløb uden bundfradrag. 
Ægtefæller har begge ret til fradrag, så vægtig hjælp kan ydes med 
stor skatterabat! Du bestemmer selvfølgelig selv, hvilke af klubbens 
tre hovedformål, du vil yde støtte - og også til hvilket detailprojekt 
inden for de tre formål din hjælp skal bruges. Da alle Lions 
hjælpeprojekter administreres vederlagsfrit, tilfalder gavebeløbet helt 
ubeskåret det valgte formål.  

Gavebidrag kan indsættes behørigt mærket med navn og ønsket 
anvendelse på vor bankkonto 2253 59068997840. Såfremt 
personnummer oplyses, vil gavebeløbet blive indberettet til SKAT, så 
det automatisk fratrækkes på selvangivelsen. 

Testamentariske gaver til Lions er fritaget for boafgift, så også for 
sådanne tilfalder beløbet helt ubeskåret det valgte formål. Man kan i 
henhold til lov om boafgifter i sit testamente bestemme, at arv skal 
udredes fri for afgifter.  

Lions – repræsenteret af Lions Søllerød – vil derfor indsat som arving 
til et bestemt beløb i dit almindelige testamente få rådighed over 
arvebeløbet uden fradrag til det formål, du vælger.  

Lions kan også indsættes som hovedarving, idet det samtidig kan 
bestemmes, at efter længst levende ægtefælles død skal børn og 
børnebørn eller anden familie have samme nettoarv, som hvis de var 
direkte arvinger, mens alene den herved sparede afgift af boafgiften 
skal tilfalde Lions. Afgiftsbesparelsen afhænger af arvingers familie 
tilknytning og boets størrelse, men Lions vil på denne måde modtage 
ikke ubetydelige bidrag til sit humanitære virke. Nærmere oplysninger 
kan fås hos din advokat, på Lions Parks kontor eller hos Lions 
Søllerød - spørg i kiosken.  
 


