
Lions fik smilet frem hos de frivillige 

De syv Lions klubber, der hvert år arrangerer Aarhus Kræmmermarked, har netop uddelt over 300.000 kr. 

til sociale projekter fortrinsvis drevet af frivillige. Arrangementet foregik på DOKK1 , og donationerne var på 

henholdsvis 35.000 kr. og 60.000 kr.  

"I Lions lægger vi megen vægt på at støtte frivillige ildsjæle, der gør en forskel for udsatte medborgere. Det 

kan være børn, unge, hjemløse, handicappede, incestramte mv." udtaler kræmmermarkedschef Preben 

Hingeberg. "Og jeg må sige, at med dette års fællesdonationer fra Aarhus Kræmmermarked rammer vi lige 

midt i skiven".  

Under uddeling fortalte hver modtager kort om deres arbejde. Da SMILfonden fortalte om alle deres 

aktiviteter for hospitalsindlagte børn, kom smilet frem hos alle fremmødte, især Lions. Så er vores store 

frivillige arbejde på Aarhus Kræmmermarked alligevel det hele værd! 

Baggrund 

Blandt modtagerne var Back-to-Life projektet, der arbejder med at hjælpe svært tilskadekomne tilbage til 

en nogenlunde normal tilværelse fx. med gratis genoptræning, hjælp til kontakt til myndigheder mv. Her 

skal pengene gå til at komme i gang i Aarhus.  

Kirkens Korshær fik penge til madbilletter til hjemmeløse til den kolde tid. Unge psykisk syge kræver en stor 

indsats, og her får En-af-OS mulighed for at lave endnu flere aktiviteter for fx spiseforstyrrede, 

selvmordstruede, unge med psykiske diagnoser og nedbryde tabu om psykisk sygdom. Kristen Rådgivning i 

Brabrand fik penge til rådgivning til incestramte familier med senfølger. Hospitalsklovnene fik overskuddet 

fra salg af klovnenæser,  to hjertestartere blev også uddelt. Forlods havde FødevareBanken fået al 

overskydende mad fra markedets boder. Endelig fik SMILfonden, stiftet af Sisse Fisker, penge til oplevelser 

for hospitalsindlagte børn.  

Århus Kræmmermarked arrangeres af 7 Lions Klubber - i år var det for 29. gang.  Klubberne bag Aarhus 

Kræmmermarked er Lions Århus Viby, Lystrup, Beder-Malling, Aarhus Régina, Kolt-Hasselager, Aarhus Sct. 

Clemens og LEO club Aarhus.  

 

 

 

 


