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SKÆLSKØR: Forhenværende
formand for Centru.n1-De-
mokraterne, tidligere mi-
nister og generalsekretær
for Red Barnet, Mimi Jacob-
sen, der nu bor helårs ved
Skælskør, var med ved fest-
lighederne, da Lions Skæl-
skør fejrede 40-års jubilæ-
um. Sammen med løberne
Kim Madsen (tv), og Robert
Wandlev fra Skælskør Lø-
beklub tog Mimi Jacobsen
imod denbrændende jubilæ-
umsfakkel ved udugtsski-
bet Skjelskør V på havnen,
og siden bar hun faklen til
jubilæumsreception pà det
gamle rådhus.
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At kunne hjælpe andre
er den største gave
SKÆLSKØR. Flot jubilæumsevent på Skælskør gamle rådhus, da Lions Club
Skælskør fyldte 40 år

Tekst og foto: Steen Andresen

IUBILÆUM: Skælskør V kom
stille vuggende ud af morgen-
disen på Skælskør Fjord og ind
i havnen hvor den lagde til ved
den gamle dampmølle. Skæl-
skør Marinegarde bød velkom-
men med sit varmende kvikke
repertoire, og en glad præsident
Ole Drost kunne gå fra borde
med sine klubkamrnerater.

Lions Club Skælskør hav-
de begyndt fejringen af 4o års
virke i Skælskør Et virke, der
i den grad har sat sine spor i
den lille købstad.

Fakkel

Torben Hansen, der sammen
med Vicepræsident Jan Vejl-
gaard harværet med iklubben
alle 40 år, medbragte faklen.
som blev tændt og sendt
med to løbere fra Skælskør
Løbeklub rundt i byen. mens
Marinegarden underholdt re-
sten af selskabet og borgere
på havnen. Faklen har været
rundt i Danmarks 300 Lions
klubber for at markere 1oo-
året for Lions Clubs stiftelse
i USA i 1917.

Da faklen igen fandt hav-
nen, blev den overdraget Mimi
Jakobsen, fhv minister, og bo-
siddende lokalt ved Holstein-

- borg i Rude.

Derefter gik Marinegarden mange børn overskuddet fra
spillende i spidsen og led- støttekoncerten med 4'/2 på
te Lions klubmedlemmer og 15.000 kr.
fakkelbæreren op til det gamle Følgende blev tilgodeset i
rådhus, hvor indbudte gæster jubilæumsdonationer. Skæl-
og borgmester Sten Knuth skør Marinegarde. Danmarks
ventede i den gamle byrådssal. Busmuseum, Skælskør Løbe-

Her var dækket op med for- klub. Skælskør Amatør Sejl-
friskniuger og lidt lækkerier til klub, Skælskør Bådfart, Stafet
klubfolk og gæster for Livet Skælskør, Skælskør

Boldklub og Idrætsforening,
'M9 °3 d°"'"°“e" Skælskør Badmintonklub,
Præsident Ole Drost holdt her Frem 83 Skælskør, Drenger-
jubilæumstalen for de indbud- øvsaftenen, Solskinstroppen
te gæster, andre frermnødte Jul i Skælskør og Kanehøj
klubber, borgmesteren og Mølle.
vicedisuiktsguvernør Gerner
Iacobsen. Ole Drost gennem- Ma"3f°|'3h°d°"
gik klubbens historie og kom Det var bemærkelsesvær-
'md på formålet med klubbens digt i uddeling af donationer,
virke, nemlig at tjene og hjæl- hvor utrolig alsidigt frivillig-
pe andre. den største glæde og heden blomstrer i Skælskør.
gave man kan få. En fantastisk farverig buket

Herefter var Lions Club i af foreninger, der er med til
gavehumør, og der blev i alt at gøre Skælskør attraktiv og
uddelt for 100.000 kr. i 13 por- et herligt sted at bo. Det var
tioner, og så fâr Julemærket bla. også det, som borgme-
særskílt til arbejdet med de steren nævnte i sin lykønsk-

Fakkeiløbeme Sten og Robert med fakkelbærer Mimi Stilling Jacobsen.
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Faklen ankommer tíl Skælskør gl. rådhus. Fra venstre borgmester Sten Knuth, præsident Ole Drost. Mimi Jacobsen hendes
mand.

ningstale til Lions Skælskør.
Herudover var der tale af
Julemaerkehjernmets forstan-
der Christine Conradsen, ]ul i
Skælskørs Steen Andresen og
vicedistriktsguvemør Gerner
Jacobsen.

En skøn jubilæumsdag
sluttede for Lions Club
Skælskør efter to timers
uddeling af glæde, penge,
gode ord og et lækkert trak-
tement.

Mætte og let beriget drog
de glade gæster fra byråds-
salen og det stolte gamle råd-
hus, men klubmedlemrneme
skulle videre til privat fest og
vel nok ret snart i gang med
alle julepakkeme og nye glade Julemærkehjemmet: forstander Christine Conradsen modtager donationen af
ansigter. visepræsídent Jan Vejlgaard. Foto: Egon Jensen
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Gavmild 40-årig fejret med
jUB||_ÆUM; Ligns opfordringen fra Lions til at var der donationer for i alt

Clubskælskøfs Pa i?:i?å,ä::^:;.:i::f:::i
Jubllælånèsatte än - Jeg kender nogle af Li- og10.000kroner giktil Skæl-

pfæg p y- Og &V- ons-folkene, og de spurgte, skør Marinegarde, Skæl-

nebilledet Qg delte onli jeg ville. Detdville jeg Älígr Løèielltllilib, Skæäkølr `

se v ølgelig. De si ste to år atør- ej u.b, æ -

loålooo käoneå/[gd . har min mand og jeg boet skør Bådfart, Stafet for Li-
Ve recepnon lml her hele året. Det er en her- vet, Skælskør Boldklub og

J&(30bS(-)Il V&I` fílk- lig by. Om sommeren er vi Idrætsforening, Skælskør
kelhæl-gl; meget tit til lørdagsjazz her Badminton Klub, Frem 83,

på havnen, og her sker så Drengerøvsaften, Solskin- '

meget, atmandårligtkannå stoppen, Jul i Skælskør og

det hele, sagde Mimi Jacob- Kanehøj Mølle.
sen, inden hun skulle fragte Julemærkehjemmet får
faklen til det gamle rådhus. det største beløb. Forment-
' lig omkring 40.000 kroner,
»Egoistisk« hjælp afhængig afhvor stort over-
Her holdt blandt andre præ- skuddet på en støttekoncert '

sident Ole Drost tale. Han med FireHalvebliver.'
fortalte om den humanitære

Af pervagnsø inilisats, som Licíns ydfrksíí-æí- ve internationa tsom o at ___ __ ~
SKÆLSKØR: Det blev fejret undermottoet We serve.
eftertrykkeligt, synligt og - At hjælpe andre er en vis
højlydt, da Lions Club Skæl- form for egoisme, for intet
skr lørdag markerede sit-10 sted får man så meget igen,
års jubilæum. Ikke mindst sagde Ole Drost, som også
ved havnen, hvor medlem- fortalte om de lokale akti-
merneindledteformiddagen viteter som julehjælpen,
med morgenmad ombord på international ungdomslejr,
Skjelskør V pà en tur ud på loppemarked, jazz og grill i
fjorden. Da skibet vendte Det Røde Pakhus, skekon-
tilbage, blev det modtaget af kurrence, salg af juleka-
tonerne fra den lokale mari- lender, Wienerkoncert og
negarde, og da Líons-præsi- Harboeræset, der har 25 års
dent Ole Drost havde tændt jubilæum næste àr.
jubilæumsfakleu, blev den
løbet rundt i byen af Robert - En dêl af bYE_lI$ GM
Wandlev og Kim Madsen fra - Vi i Lions vil gerne se os

Skælskør Løbeklub. selv som en del afbyens dna,
Faklen er på vej hele lan- og vi er hinandens forud-

dleá -dog Grønlanå - rundt ii' âætning. Hvis ikke byen og

a e ning af 100- ret for Li- ens borgere og erhvervs-
ons' stiftelseiUSA, og lokalt drivende støttede op om os,

havde løverne fået tidligere ja, så kunne vi ikke give en
formand for Centrum-De hjælpende hånd, dér hvor
mokraterne, tidligere mi- der er behov, lød det også fra
ruster og tidligere general- OleDrost.
sekretær tor Red Barnet, Vicedistriksguvernør i
Mimi Jacobsen, til at bære Lions, Gerner Jacobsen,
faklen fra havnen til jubi- borgmester Stén Knuth og

læums-receptionen på det forstander Kristine Conrad-
gamle rådhus. sen fra Julemærkehjemmet

Mimi Jacobsen, der i dag var blandt dem, der ønskede
holder foredrag og er aktiv i jubilaren tillykke, og så var
Europabevægelsen, bor ved det jubilaren, der delte gaver
Holsteinborg. Med sin fortid ud.
i en anden humanitær or-
ganisation havde hun ikke Defikdonationer
betænkt sig på at sige ja til I anledning af jubilæet
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SkaeIskørMarinegarde tog
imod, da »Skjelskør V« lagde til
kajmedLions-medlemmerne.

MimiJacobsen og hendes mand, Mogens Lund Jensen, var med til at Lions-præsidentOle Drost tændtejubilæumsfaklen.
fejre He lokale løver. Foto: PeterAnderser|


