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”Løverne” i Assens sulter 
 
Lions Club Assens mærker også følgerne af den verdensomspændende 
økonomiske afmatning. Der er indsamlet katastrofalt få effekter til det store 
årlige Loppemarked d. 4. april, som er en af kilderne til de midler, som Lions 
yder humanitær hjælp med. 
 
Hver måned kører medlemmer af Lions klubben i Assens rundt og indsamler brugte 
effekter til det store loppemarked i april måned i Assenshallen. Effekterne bliver 
midlertidigt opbevaret i en lade i nærheden. Den plejer på denne tid at være godt fuld. 
Men ikke i år. Den økonomiske afmatning betyder at folk ikke anskaffer sig nyt, og derfor 
heller ikke har behov for at skille sig af med det gamle.  
 
Det er en katastrofe for Lions’ muligheder for at hjælpe dem, der har hjælp behov både 
lokalt, nationalt og internationalt. Derfor har klubben besluttet sig for at gøre en ekstra 
indsats for at få fyldt Assens-hallen med loppe-effekter, så der er noget at handle med. 
 
Næsten alt har interesse, småt som stort, dog ikke hårde hvidevarer, voksensenge, 
dyner og madrasser. Alle, eller næsten alle, har et eller andet at bidrage med. Kig i 
kælder, garage eller på loft. Der står helt sikkert noget, som man ikke længere bruger. 
Ring til 6471 1909 (Vestfyns Tømrerforretning) og aftal en afhentningsdag. På denne 
måde kan man hjælpe Lions med at hjælpe andre, der har behov for hjælp. 
 
Overskuddet går ubeskåret til godgørende formål. Ubeskåret betyder ubeskåret. Al 
administration i forbindelse med uddelinger varetages af Lions-medlemmer eller 
ligesindede uden vederlag lokalt på stedet. En lokal eller national uddeling varetages af 
den lokale Lions klub. En international nødhjælp kan f.eks. varetages af WHO eller 
”Læger uden Grænser”, hvis der ikke findes Lions klubber i nærheden. Men det gør der 
ofte, da Lions er Verdens største private hjælpeorganisation med klubber i næste 200 
lande Verden over. At alle indsamlede midler skal bruges ubeskåret er også forklaringen 
på at Lions ikke deltog i Danmarks-indsamlingen, da organisationen ikke kunne få 
garanti for at alle indsamlede midler ville blive brugt til nødhjælp. Det er kendt, at de 
andre store hjælpeorganisationer bruger mellem 10 og 25 % af de indsamlede midler til 
at dække administrationsomkostningerne i forbindelse med deres nødhjælp. Lions bruger 
absolut intet. 
 
Den lokale klub har i løbet af de sidste seks år indsamlet og ydet hjælp for knapt en halv 
million kr. To tredjedele er brugt lokalt til at lette tilværelsen for sværtstillede børn og 
ældre. Resten er brugt nationalt og internationalt i forbindelse med nationale eller 
internationale nødhjælpsarbejder. Besøg assens.lions.dk for at se detaljer om klubbens 
donationer i de seneste år. Der kan man også finde andre oplysninger om klubben. Knud 
Vestergaard, som man når via telefonen på nummer 64712494 er tovholder for årets 
loppemarked. 
 
Lions Clubs International er verdens største private humanitære hjælpeorganisation. Organisationen har 1,3 
millioner medlemmer i 200 lande og blev i 2007 kåret som verdens bedste NGO af Financial Times. Lions 
arbejder med nationale og internationale hjælpeprojekter, fx i forbindelse med katastrofer, ligesom 
bekæmpelse og forebyggelse af blindhed i udviklingslandene er en af organisationens mærkesager. 
Overskuddet fra Lions’ indsamlinger og aktiviteter går ubeskåret til projekterne. Lions Danmark er en del af 
Lions Clubs International og har 7.200 medlemmer.  
HKH Prinsgemalen er protektor for Lions Danmark. 
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