


HJÆLP OS AT HJÆLPE! 

  

HVEM ER VI? 

Lions Søllerød har juli 2021 i alt 18 
medlemmer af begge køn, der 
bruger en del af fritiden på i 
fællesskab at medvirke til at skabe 
bedre vilkår for de mennesker, der 
har hjælp behov - både her og i 
udvalgte udviklingslande.  

Lions Søllerød er medlem af Lions 
International, som er verdens største 
private, upolitiske, humanitære 
hjælpeorganisation med over 45.000 
klubber med omkring 1,4 mio. 
medlemmer i over 200 lande. Her i 
Danmark har Lions 312 klubber med 
i alt godt 6.500 medlemmer.  

 

HVAD LAVER VI? 

Vore aktiviteter omfatter: 

 klubmøder 
 indtjeningsaktiviteter 
 hjælpeprojekter. 

  

Udover månedlige klubmøder med 
et særligt tema af samfundsmæssig 
eller kulturel karakter, er arbejdet 
koncentreret om planlægning og 
gennemførelse af indtjenings- og 
hjælpeaktiviteter. 

Møderne holdes normalt i Lions Park 
Søllerød, men vi besøger også 
kulturelle steder og virksomheder. 

Sådan skaffer vi pengene: 

 

Lions familiejulemarked holdes i 
samarbejde med Lions Park Søllerød 
indendørs på Lions Park den sidste 
lørdag i november. 

Butikken i Lions Park er en 
velassorteret butik for beboerne på 
Lions Park, der drives af frivillige, 
ulønnede Lions-medlemmer. 

Vaccinationshjælp. Vi hjælper ved 
det årlige influenza vaccinations-
program i oktober – ikke med at 
stikke, men med at holde regnskab. 

 

Lions Loppemarked blev i 45 år 
afholdt udendørs i september og 
senere gennemført indendørs som 
kræmmermarked. På grund af 
svigtende tilslutning er markedet nu 
indstillet, og vi modtager ikke mere 
brugte effekter på Lions Park. Lions 
Virum samler fortsat loppemarkeds-
effekter hver lørdag fra kl. 10 - 12 
på Frederiksdalsvej 107. 

  



Sådan bruger vi pengene: 

Indtjente og indsamlede midler går 
altid ubeskåret til hjælpearbejdet. 
Administrationsomkostninger dæk-
kes af klubben og alle Lions med-
virker uden honorar. Det gælder 
også vore udenlandske projekter, 
der udføres i samarbejde med lokale 
Lionsklubber. Derved sikres, at 
penge og anden hjælp anvendes til 
projekterne i fuldt omfang! 

 

Lions Park Søllerød 

med det tilknyttede plejecenter, blev 
etableret i 1966 på initiativ af Lions 
Club Søllerød, som stadig varetager 
institutionens formandspost. 

Her yder vi løbende økonomisk hjælp 
til nødvendig renovering, til beboere 
med særligt behov og til den årlige 
sommerudflugt såvel som til Lucia-
festen for kollektiv og plejeafdeling. 

Lokalsamfundet 

 

Efter ansøgning støtter vi ungdoms-
aktiviteter med et særligt behov og 
andre grupperinger i foreningslivet, 
og giver tilskud til ferieophold for 
børn i svært stillede familier og lign. 

Hvert år uddeles Lions Søllerød 
Prisen til en borger, som har ydet en 
særlig indsats for personer i deres 3. 
alder. Indstilling hertil sendes til 
klubbens lokaludvalg. 

Hjælp til fattige udviklingslande 

I Nepal støttes Lions Free Clinic i 
Kathmandu, som har gratis læge- og 
egen ambulancetjeneste - ligesom vi 
der yder rentefri mikrolån til kvinder. 

   -  

 

Nær Rudrabari i Østnepal har vi 
gennemført et naturgenopretnings-
projekt og bygget både børneskole, 
uddannelsescenter og gæstehjem for 
omegnens kvinder - også her ydes 
rentefri mikrolån til kvinderne. 

I Sri Lanka har vi efter Tsunamien 
gennemført genopretningsprojekter i 
Hikkaduwaområdet, IT-uddannelses-
projekter i mange skoler og senest 
et dansk genhørsprojekt i Colombo. 
Siden 1989 har vi skaffet faddere til 
over 200 fadderskaber for børn og 
unge. (Ring efter vor folder om 
fadderskaber for "Løveunger" eller 
find den på vor hjemmeside).  

 



 

Lions Clubs 
Microloans Foundation 

blev grundlagt af vor klub i 2007, 
men har siden fået flere klubber som 
andelshavere. Udover i Nepal og Sri 
Lanka er der ydet rentefri mikrolån 
til kvinder fra filialer i Tanzania, 
Haiti, Østnepal og i Filippinerne. 

Flere filialer søges løbende etableret 
efterhånden som nye andelsbeviser 
tegnes. 

Andre projekter i ind- og udland 

Vi bidrager hvert år til finansiering af 
Lions Katastrofehjælp, som i 2015 
har støttet vort nye genopbygnings-  
projekt efter jordskælvet i Nepal, 
hvor vi senest havde renoveret 
skolen i Rudrabari. Vi deltager 
desuden i mange af Lions Danmarks 
nationale fælles projekter.   

Læs mere på soelleroed.lions.dk. 

Bidrag til Lions Søllerøds 
aktiviteter er 

skattefradragsberettigede efter 
gældende regler! 

Vort hjælpearbejde har kun kunnet 
gennemføres takket være stor 
opbakning fra lokalbefolkningen til 
vore arrangementer samt stor støtte 
fra først og fremmest DANIDA, 
Mellemfolkeligt Samvirke, Lions 
Internationals hjælpefond, Lauritzen-

fonden, Unomedical, Sirius A/S – og 
mange danske Lionsklubber. 

KLUBBENS KONTAKTPERSONER 
 
PRÆSIDENT: 
Niels Friis-Hansen, T/24 22 35 77 
Mail: nielsfriishansen@me.com  
 
LIONS PARK OG LOKALT: 
Mogens Jørgensen, T/29 24 52 04 
Mail: mogensnj@gmail.com  
 
INTERNATIONALT:  
 
Fadderskaber i Sri Lanka:  
Mikael Lyngbo, T/23 43 79 05 
Mail:mikaellyngbo@hotmail.com  
 
Mikrolån:  
Erik Poul Nielsen, T/31 49 50 24 
Mail:erik@fulano.dk  
 

 

Er alt dette noget for dig? 

Så ring til en af de ovenfor anførte 
kontaktpersoner, som gerne 
fortæller mere om dine muligheder 
for at hjælpe med - og måske 
komme med i det lokale netværk vi 
har i Lions Club Søllerød.   

Oplysning om medlemskab: 

Yderligere information kan findes på 
hjemmesiden soelleroed.lions.dk. 
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