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 dig og 
   dine idéer 

 

 

i vor lokale    
 LIONS SØLLERØD 



Lions International  
er verdens største NGO-hjælpeorganisation med mere end 1,3 mio. 
medlemmer i 45.000 lionsklubber i over 200 lande over hele 
jordkloden. 
 
Lions Søllerød 
er et netværk af socialt engagerede mænd og kvinder, en af de to 
Lionsklubber, der virker i Rudersdal Kommune. Danmark har 314 
Lionsklubber med i alt over 6.500 medlemmer. 
 
Vor klubs aktivitet falder i to grupper, som begge 
besluttes og planlægges i klubbens udvalg og gennemføres ved fælles 
indsats: 
 vi rejser midler til hjælp for andre 
 vi udvikler og gennemfører hjælpeindsats  

 
Vi skaffer kontante midler ved at gennemføre:  
 et Kræmmerloppemarked sidst i oktober 
 et Julemarked sidst i november 
 kiosksalg af dagligvarer til Lions Parks beboere 3 formiddage om 

ugen 
 assistance ved den årlige influenzavaccination i efteråret 
 indsamling af bidrag fra andre Lionsklubber til vore 

internationale projekter. 
Men vi modtager også kontante skattefradragsberettigede bidrag fra 
private samt fra firmaer en række materielle gaver, der kan 
videresælges ved vore markeder eller videregives til vore projekter i 
udviklingslandene. 
 
Vi støtter traditionelt på 3 hovedområder:  
 Lions Park Søllerød 
 Lokalt og nationalt 
 Udviklingslandene 



Lions Park Søllerød 
Lions Park Søllerød omfatter en række seniorboliger og et plejecenter. 
Initiativet til opførelsen er i sin tid taget af vor klub, og vi varetager 
fortsat formandsposten i begge de to institutioner. 
 Mange års tilskud til institutionerne er nu samlet i Lions Club 

Søllerøds Ældrefond, som primært tilgodeser beboerformål. 
 Vores Lions Park-udvalg arrangerer udflugter og underholdning 

for beboerne.  
 
Lokalt og nationalt  
 Vores lokaludvalg uddeler hvert år Lions Club Søllerøds 

Ældrepris. 
 Udvalget støtter efter ansøgning lokale foreninger og anden lokal 

virksomhed. 
 Lions Danmarks fællesprojekter støttes i bredt omfang. 

 
Udviklingslandene   
 I Sri Lanka støtter vi fadderskaber for børn og studerende i 

samvirke med Lions Club Hikkaduwa 
 I Nepal støtter vi i Kathmandu en lægeklinik med fri læge-

konsultation og ambulancedrift og i Mulgat bygningsudvidelser 
og vedligeholdelse af et ældrecenter og en skole, alt i samvirke 
med Lions Club Bishal Bazar. 

 I Sri Lanka, Nepal, Tanzania, Haiti og Filippinerne har vi i 
samvirke med lokale Lionsklubber oprettet foreløbig 8 filialer af 
Lions Clubs Microloan Foundation, som er stiftet af vor klub 
med det formål at formidle rentefri smålån til kvinder. 

 Over hele verden bidrager vi til akut hjælp gennem Danske Lions 
Klubbers Katastrofehjælp. 

  



…. og hvordan arbejder vi så i vort lokale 
netværk? 
 
 Vi mødes alle til klubmøde den tredje onsdag hver måned, hygger 

os sammen over et måltid i Lions Park Søllerød, lytter 
efterfølgende til et foredrag om et nyt emne og ved kaffen får vi 
et par indlæg fra egne Lions, så vi efterfølgende kan drøfte 
klubbens aktuelle projekter. 

 Klubbens arbejdsudvalg holder planlægningsmøder med 
passende mellemrum, men vi samvirker også via telefon og 
mailkontakt. 

 Du vælger selv, hvor du tidsmæssigt kan være med i forberedelse 
og gennemførelse af vore aktiviteter - men regn udover 
klubmødet også med et månedligt udvalgsmøde eller af og til 
måske to. Ved de to årlige markedsdage møder alle frem - men 
har du tid og lyst til yderligere indsats, er der jævnligt brug for at 
give en hånd med ved vore andre udvalgsaktiviteter, herunder i 
kiosken på Lions Park. 

 Det er ikke dyrt at være med, men da alle indtjente midler alene 
må bruges til hjælpeprojekter, dækker vi al lokal, national og 
international administration ved et halvårligt medlemskontingent 
på 625 kr.   

 Er du ikke parat til medlemskab, men vil gerne af og til give os 
en hjælpende hånd ved særlige aktiviteter, så lad os notere dig 
blandt Søllerøds Lionsvenner - så tager vi kontakt ved behov, 
men det er helt uforpligtende! 

 
Læs mere om Lions på http://www.soelleroed.lions.dk og på 
http://www.lions.dk eller http://www.lionsclubs.org, følg os på 
Facebook Lions Club Søllerød eller tag en snak på telefon 40308810 
med Povl Kyster, som er medlemsudvalgets formand. 
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