
 

 

Fakta om Lions 
 

 Lions er oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor 

mange syntes, at Verden behøvede mere 

medleven og mindre selvoptagethed. 

 Grundstammen er de lokale, suveræne 

klubber. Typisk med 15 til 35 medlemmer. 

 Lions kom til Danmark i 1950. I dag er der 

314 klubber med tilsammen 7.200 

medlemmer. 

 Lions Club Assens blev stiftet d. 6. februar 

1965. 

 På verdensplan er der 1,3 millioner 

medlemmer fordelt på 45.000 klubber i mere 

end 200 lande. 

 Lions engagerer sig ofte i samfundets forhold, 

men ikke politisk og ikke religiøst. 

 Lions er medunderskriver af FN’s Charter og 

har som følge heraf fast sæde i forsamlingen. 

 Lions har tilsluttet sig FN’s deklaration om 

menneskerettigheder og arbejder for 

samfundsforståelse og fred. 

 Lions blev i 2007 kåret af Financial Times som 

den mest effektive NGO (Non Governmental 

Organization). 

 Lions Danmark donerer årligt omkring 35-45 

millioner kroner til humanitære formål. Disse 

penge fordeles suverænt af den enkelte klub 

og går til både internationale, nationale og 

lokale formål i nærområdet. 

 Lions Club Assens har alene de seneste 7 år 

indsamlet og doneret ca. 500.000 kr. 
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En Lions-klub har to pengekasser: 
 
Aktivitetskassen hvor hele overskuddet fra 

aktiviteterne og de indsamlede midler opbevares 

indtil de ubeskåret udbetales til humanitære formål. 

 

Klubkassen som betaler klubbens administration. 

Pengene heri kommer fra medlemmernes 

kontingent. Al administration af de donerede penge 

fra aktivitetskassen betales heraf. Også driften af det 

nationale hovedkontor samt den internationale 

administration betales af medlemmernes kontingent. 

 

Så når Lions siger, at de indsamlede penge går 

ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end 

korrekt. 

 

Medlemskab i en Lions klub opnås kun ved 

invitation. Har du lyst til at bruge tid og kræfter på 

at yde en ekstraordinær indsats for mennesker, der 

har brug for hjælp, så kontakt klubben og giv udtryk 

for din interesse for humanitært arbejde. Du vil så 

blive opfordret til at deltage i et klubmøde for at 

lære mere om klubben og dens hjælpe-projekter. 

 

Du må forvente at skulle deltage i to månedlige 

møder (sept. – maj), nogle af dem vil være 

virksomhedsbesøg med deltagelse af vore 

”lionesser”. Desuden skal der bruges tid og kræfter i 

forbindelse med de store aktiviteter. Der kan læses 

mere om dem på bagsiden. 

 

Er du stadig interesseret efter at have lært os 

nærmere at kende, så bed om at blive inviteret som 

medlem. Vi lover ikke noget på forhånd. 

Lions Club Assens 
assens@lions.dk 
www.assens.lions.dk 
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En humanitær forening som 

udnytter medlemmernes 

forskellige kompetencer 

 og giver dem mulighed 

for personlig udvikling 

 



 

 

Lions Club Assens 

 
samler penge ind ved de store pengegivende 
aktiviteter (se det følgende) og giver 
pengene ud igen.  
Klubben har de sidste 7 år tilsammen 
doneret ca. 500.000 kr. til forskellige formål, 
internationalt, nationalt og lokalt. Dette har 
kun været muligt fordi lokalsamfundet 
bakker op omkring klubbens arbejde. Stor 
tak for det. 
 
Eksempler på internationale projekter, som Lions 
financierer, er bl.a.  
Ungdomsudveksling, hvor unge fra forskellige 
lande mødes på en sommerlejr efterfulgt af et 
ophold i et privat hjem. 
Lions Kamp mod blindhed, hvor mennesker får 
synet tilbage efter en grå-stær operation, eller 
hvor børn får tabletter, som modvirker den 
frygtede ”flodblindhed”. 
Lions internationale hjælpefond, som står klar 
med døgns varsel med nødhjælp ved verdens 
store naturkatastrofer som f.eks. Tsunamien i 
Sydøstasien og Jordskælvet i Haiti. 
 
Eksempler på nationale projekter er bl.a. 
Lions mod misbrug, hvor lærere og andre 
ungdomsledere får instruktion og under-
visningsmateriale til at påvirke børn og unge til at 
”sige nej til narkotika”. 
Lions Pris som hvert år uddeler ca. ½ mill. kr. til 
forskellige foreninger, der som formål har at 
afhjælpe behov hos handicappede, f.eks kræft-
ramte, blinde eller døve. 
 
Eksempler på lokale projekter er bl.a. 
Julestjerner til beboerne på plejehjem, 
Handicaplift til Hårby Svømmehal, Julekurve, 
som uddeles af Frelsens Hær, Videoudstyr til 
Pilehaveskolen, Fladskærme og PC’er til OUH, 
Pengestøtte til lokale foreninger og ungdoms-
organisationer m.m. 
 
Flere oplysninger om Lions projekter kan ses på 
www.lions.dk og www.assens.lions.dk. 
 

Lions Loppemarked 

 

er et kæmpe loppetorv en lørdag eftermiddag. 
Der er mange forskellige boder med møbler, 
grovvarer, el-artikler, glas og porcelæn, tøj, 
bøger m.m. Der er ikke mange ledige kvadrat-
meter gulv i hallen, når de mange hundrede 
gæster strømmer ind. Det hele er overstået på tre 
timer. 
 
Der indsamles effekter hele året. Har du noget, 
du mener vi kan sælge, så få en aftale om 
afhentning på tlf. 6471 1909 (Vestfyns Tømrer-
forretning). Vi kører hver anden lørdag med 
Lions-traileren. 

 

 

Lions Julelotteri 

er et kuvertlotteri med 6000 kuverter, der inde-
holder en trækningsliste og en lodseddel med 5 
numre, i alt 30.000 numre. Kuverten sælges for 
10 kr. i perioden 1. november til Jul, og man kan 
straks se, om man har vundet. Kuverten sælges 
fra pengeinstitutter og enkelte større forretninger 
samt af lions-medlemmer på gaden udenfor 
forretninger og på nogle større virksomheder. 

 
Der er 4 hovedgevinster af varierende størrelse. 
Den mindste er et gavekort på ca. 1000 kr. til en 
af byens forretninger. Den største på ca. 5000 kr. 
er som regel et gavekort til en bustur for to. 
Desuden er der ca. 250 mindre gevinster. Alle 
gevinsterne sponsoreres af Assens bys og omegns 
erhvervsliv. Gevinsten hentes som regel i  den 
forretning, som har sponsoreret den. Det kan 
være varer af en vis værdi eller et gavekort. 

Lions Skrabeguf 
 
er et skrabelod til 20 kr. med 7 spil. Gevinsterne 
udbetales kontant i beløb op til 1000 kr. Lotteriet 
sælges fortrinsvis på gaden i forbindelse med 
større gadeaktiviteter. 
 

Lions Selskabslokale 

 
Udlejning af selskabslokale i Korsvangcentret med 
plads til 60 personer. Overskuddet tilfalder 
klubbens aktivitetskasse. Reservation sker på tlf. 
2442 7157. 
 


