
 



Her er højere til loftet, himlen er 
mere blå, og snart kan vi fornemme 
duften af de åbne marker og det 
friske Øresund. Vi passerer Store 
Magleby Kirke og fortsætter ligeud 
ad Kirkevej, som ender blindt i 
hjertet af vores dejlige, gamle by 
med den stolte søfartshistorie.

Her, i historiske omgivelser, blev 
Lions Club Dragør i 1964 søsat af 
en kreds af byens stolte sønner, og 
vi ser frem til at fejre vores 50 års 
jubilæum i oktober. Af underskri-
verne på vores charterdokument 
er der i dag kun én tilbage, vores i 
Danmark verdensberømte talknuser 
og -ekvilibrist, journalist Hans Bis-
choff, som netop i oktober runder 
de 82 år - but still going strong!

Men Dragør er jo en lille andeby, 
nej undskyld, gåseby, som med 
Store Magleby og Søvang tæller 
12-13 tusinde sjæle - plus tidligere 
utallige fritgående gæs. Geografisk 
ligger vi isoleret, klemt inde mel-
lem Kongelunden, Lufthavnen og 
Øresund. Vi har således ikke noget 

stort opland, men vi klarer os godt 
trods det. Historisk har vi sjældent 
formået at trække publikum fra Ka-
strup-Tårnby og det øvrige Amager 
til vores aktiviteter – i praksis kan 
der kan være meget længere fra 
Tårnby til Dragør end omvendt. 

Men vores lidenhed er også en for-
del. Herude kender næsten alle jo 
hinanden, for vi har jo også Rotary, 
Borgerforeningen, Skyttelauget og 

mange andre foreninger, så Tor-
denskjolds Soldater stiller tit op i 
samlet trop.

Vi har tre store, årlige aktiviteter. 
Fastelavnssøndag står vi på Blushøj 
med vores salgsvogn, og her kan 
publikum få varmet de frostblå 
næser med Dragørpunch efter en 
meget gammel og meget hemmelig 
opskrift, og så er der selvfølgelig 
varm kakao til børnene. Publikum 
strømmer til i hundredvis, der 
bliver hældt et solidt mål i krusene, 
og alle har en festlig eftermiddag.

Pinsemorgen byder vi Pinsesolen 
velkommen med manér. Mens 
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Dragør Sangforening synger solen 
op på Blushøj, arrangerer løverne 
morgenbord på Badstuevælen.

Spandevis af kaffe bliver brygget 
i Restaurant Beghusets køkken, 
adskillige hundrede rundstykker 
bliver rettet an, og så er der selvføl-
gelig også en lille én til at vågne på.  

Der er musik og fællessang, alle lø-
ver er på banen, og det er ofte tem-
melig svært at få de sidste gæster 
sendt hjem kl. 12:00, når butikken 
lukker og vores ”udskænkningstil-
ladelse” slutter.

Grundlovsdag er vi på banen 
igen, denne gang i tæt samarbejde 
med Dragør Fort, som sammen 
med Hjemmeværnsforeningen 
arrangerer Navy Day. Her er alt 
som kan begejstre store og små. 
Kæmpestore redningskøretøjer fra 
Lufthavnen, brandbiler fra Dragør 
Brandvæsen og flotte politibiler og 
motorcykler fra Københavns Politi. 
Der er flødebollemaskine, tombola, 
grillede Dragørpølser og så selvføl-
gelig fadøl i rigelige mængder.

Og så skal vores kassesucces, Dra-
gørkalenderen, som nu for syvende 
gang kommer i handelen medio ok-
tober, selvfølgelig med i beretningen.

Peder Roikjer

Herude i Dragør har vi et mundheld, der lyder:

Man skal jo helst bo på den rigtige side af ”Røret”, dvs. tunnellen, som 
fører Englandsvej under CPH´s Lufthavns længste start- & landingsbane.

Når vi er kommet så langt, så er vi næsten hjemme. 
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Fastelavnssøndag på Blushøj 2014, med vores salgsvogn i baggrunden.
 
Navy Day på Fortet, med alle former for redningsudstyr også redningshelikopteren. 

Pinsemorgen på Badstuevælen. Det startede egentlig med et langt bord på Kongevejen, 
men flyttede senere til det nuværende sted på Badstuevælen.



Min første erindring om Dragør/
Store Magleby Lions som det hed 
den gang, er fra baglokalet til Si-
gurds købmandsbutik i netop Store 
Magleby. Her sad en kreds af stoute 
mænd fra området på hvor man 
nu kunne være. Nogen af dem på 
trætrappen op til loftet. Jeg tør ikke 
kalde os dragørere, for selv om jeg 
flyttede herud i 1960, altså for 54 
år siden, bliver jeg jo aldrig ”en af 
vøre”, men blot en ”tilløwer”, selv 
om jeg er ved at have vænnet mig 
til det, og selv om indbyggertallet 
er steget til det dobbelte siden. 
Nå, tilbage til Lions’ første år. Der 
sad vi i Sigurds baglokale og delte 
guldbajere og drøftede Lions, som 
afdelingen i Kastrup-Tårnby havde 
opfordret os til at lave en lokal 
afdeling af. Men ikke noget med de 
ugentlige frokostmøder, de andre 
afdelinger brugte. Vi ville kun 
hver måned og så til gengæld om 
aftenen, og det var meget praktisk 
for de fleste havde deres udkomme 
udenfor kommunen og derved blev 
det. Og det er det stadig.

Vi mødtes på Færgegården hos Einar 
Johnsen - den, der havde skiftet 
navn fra Dragør Badehotel, i daglig 
tale ”Dehlsens” efter værten Dehl-
sen. 

Han var vært i de fineste kredse, 
for Fortets kommandant var Prins 
Knud og han holdt meget til hos 
Dehlsen. Dengang var der altid 
dækket op med lange damaskes 
duge, også når der kun blev druk-
ket bajere. Lokalet var meget langt, 
og en dag skyndte Køpernicken 
sig ned i dække bag dugen for han 
havde fået øje på sin kone, der var 
på jagt efter ham. Hun kom nær-
mere og spurgte om de forsamlede 
havde set noget til hendes mand. 
”Javist” svarede en af de forsamlede 
og løftede et hjørne af dugen så 
hun kunne se hvem der sad derne-
de. ”Han sidder her...”

Så det var hyggelige lokaler vi sad 
i. Et af de centrale bestyrelsesmed-
lemmer var Anders Helgstrand, 
første direktør for Sterling Airways. 
Han lærte mig, at hans selskab var 
det største i lufthavnen. Jeg spurg-
te, om det da ikke var SAS. ”Nej,” 
svarede han. ”SAS er jo kun 2/7 
dansk”. Helgstrand fiksede mange 
ture for os, for med sine mange 
udenlandske forbindelser havde 
han hyppigt tomme fly, der skulle 
et eller andet sted hen. Jeg husker 
især den lille svenske by Sigtuna, 
hvor Helgstrand selv kom fra, og 
hvor vi blev venskabsklub med Li-
ons på det sted. Og når han skulle 

sende et fly op for at hente svenske 
mænd, der skulle ned og se porno 
i det vilde København, var det jo 
ligetil at tage os med på opturen til 
fornuftig pris. Det var også ham, 
der skulle sende en anden løve, 
Erik Møller Jensen, på sølvbryl-
lupstur til De Kanariske Øer og 
de der havde lyst kunne gå med 
helt ud i maskinen og sige god tur. 
Pludselig lukkede døren og ma-
skinen hævede sig med kurs mod 
det sydlige.  Møller Jensen var vildt 

forfærdet indtil de andre ombord-
værende beroligede ham og viste, 
at de havde fået billigbilletter til det 
iøvrigt tomme fly og at de da ville 
med og fejre ham standsmæssigt.

Vi lavede også en årlig Saltholm-
tur, der gik til Saltholm. Det lyder 
logisk nok, når man ikke ved 
bedre, men nu om stunder går den 
årlige Saltholmstur ikke over til 
den spændende ø. Ikke fordi der 
er blevet mere lavvandet, men fordi 
dragøernes både er blevet større og 

større og de skulle jo nødig gå på 
grund. Vi havde skipperlabskovs 
og en stor trefod med, så vi kun-
ne få noget at leve af derovre, og 
drivtømmer var der nok af derovre 
til at give brændsel. Det stod værre 
til med de kolde øller...

Nå, det var ikke skovtur alt sam-
men. Tag for eksempel Krudthuset 
ude på Krudttårnsvej, som vi på in-
spiration af dr. Dichs kone reddede 
fra forfald med egen indsats så det 
vist stadig virker for ungdommen. 
Det, der ligger lige overfor det lille 
forretningskvarter med slagteren 
og bank, så længe Amagerbanken 
bestod, og tre-fire flere butikker. 
Det har vi tendens til at glemme 
når vi mindes gamle dage. Det er 
synd, synes jeg.

Så derfor vil jeg forbigå mange 
andre gode ting - vi genoplivede 
fastelavnsridningen i Dragør, for 
eksempel - og slutte med at sige, 
at nok er vi i snit blevet lidt ældre, 
og nok er mange af os ikke mere, 
men vi har stadig lyst til at gå på 
for Dragør, og for Store Magleby og 
for Søvang.

Venlig hilsen Hans Bischoff

Chartermedlem af Lions Club  
Dragør/St. Magleby

Velkommen til Lions Club Dragør - 50 år

4 5

 
På vej til Saltholm, en af de gange turen gik til Saltholm.

Det gik lige op - Klubben genoptog  
Tøndeslagningen på Vestgrønningen i 1965 
- uden det store overskud.



 
Julebanko for pensionister i Aulaen på Dragør Skole - 2012.

 
Sidste medlemsmøde i klubbens gamle lokaler på Dragør Fort - 2002.

Ungdomslejren på Fulton besøger Dragør. 
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Lions præsidenten overrækker vandrepokalen  ved tøndeslagningen på Blushøj. 
Pokalen er doneret af Lions Club Dragør. 

 
Hans W. Bischoff og Per Nyhuus som opråbere til julebanko.



Som den festlige flok de var, var 
det oplagt at arrangere FESTER. 
Vel at mærke fester med et formål – 
udover at have det sjovt. I de første 
år efter stiftelsen formåede man 
at få etableret traditionen med en 
årlig temafest. 

Hvert år rejste man med de beta-
lende gæster til en ny destination, 
og man kom vidt omkring. Paris, 
Portugal, Japan, Tyrol, Irland og 
Italien kan nævnes i flæng. Ar-
rangementerne fandt sted først på 
Strandhotellet og siden på Færge-
gården, og overskuddet blev bl.a. 
skabt ved, at man lejede sig ind på 
etablissementet, gav personalet fri 
og selv trak i arbejdstøjet. 

Hvert år i forbindelse med festen 
udgav man en rejseguide. En avis 
der udførligt guidede læseren gen-
nem destinationens herligheder og 
ikke mindst udbydere/annoncører 
heraf. At dømme ud fra lokalaviser-
nes omtale af disse tema-fester blev 
det hurtigt til en Dragørbegiven-
hed, hele byen så frem til. 

Men rejselysten var stor, og i løbet 
af 70’erne udbød man ferierejser 
til Rhodos med ½ pension til alle 
interesserede, og den årlige påske/
sommer udflugt for medlemmerne 
blev et par gange henlagt til hhv. 
Spanien og London. Ja armbevæ-
gelserne var store …

Indenfor kongerigets grænser ville 
man også have luft under vingerne, 
og to gange i start 80’erne kunne 
man tilbyde rundflyvninger i et 
DC9-jetfly. Første gang omkring 
Vejle og anden gang Sjælland 
rundt.

Men det stoppede ikke her. Ambiti-
onerne rakte mod himlen, og i slut 
80’erne planlagde man et storstilet 
nytårsfyrværkeri på Dragør Havn. 

Under behørig hensyntagen til 
Dragør Bys sikkerhed i forbindelse 

Grundlæggerne af klubben
Grundlæggerne af Lions Club Dragør/St. Magleby var en farverig flok. 
Fuld af gode - om end af og til vidtløftige - ideer. Iderigdommen var stor, 
og armbevægelserne ikke mindre. Lad os tage et kig på nogle af de til-
tag, der blev til Lions succeser, og et enkelt der blev skudt i sænk …

med sådanne ”ildsprudlende” akti-
viteter havde man allieret sig med 
ingen ringere end Tivolis kunstfyr-
værkerimester og ved hjælp af en 
række sponsorer, håndterede man 
økonomien. 

Initiativet blev imidlertid stoppet af 
Dragør Kommune og fandt aldrig 
sted.

Herefter blev løverne lidt mere 
jordbundne, men dermed ikke 
stillesiddende. Man greb nu til at 
arrangere teaterture for kommu-
nens ældre. Bl.a. Det Kgl. Teater 
blev besøgt og disse ture har med 
garanti været lige så værdsatte som 
vore dages jule-banko for de ældre 
medborgere.

Tidligere tiders løver og deres initi-
ativrigdom må stå som inspiration 
for klubben i dag. 

”Ideer er som kaniner. Du får et par 
stykker og lærer at håndtere dem – 
og snart har du et dusin”  
John Steinbeck (1902-1968)

Jytte Hahn Ohrt
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Fester var man rigtig gode til, både når der skulle tjenes penge på det og når medlem-
merne selv holdt sociale arrangementer i klubben. Her er det på Saltholm.

 
Distriktsmøde i Distrikt A, det distrikt Lions Club Dragør hører til, i 1978. 
Mødet blev afholdt på Dragør/Limhamn færgen hvor man sejlede frem og tilbage under 
mødet. 
 
Avis omkring den Portugisiske aften i forbindelse med åbningen af Krudthuset,  
som klubben havde været med til at skaffe midler til.



Klubbens medlemmer oktober 2014

Medlemmerne samlet til  medlemsmøde i 23. oktober  2014. 

Bagerst fra venstre: Jan Werge, Peter Robenhagen, Søren Mogensen, Axel Hejholt, Henrik Kruuse. 2. række: Ingrid Bacher Hjorth, 
Torben Gert Jensen, Birgit Træholt, Marianne Kaalund Arildskov, Niels Ole Hansen, Jytte Hahn Ohrt, Jørgen Ploug. Forrest: Niels 
Henrik Hjorth, Vibeke Lensbro Jørgensen, Palle Christoffersen, Kurt Christiansen.

På billedet mangler: Hans V. Bischoff, Flemming Raun Nielsen, Peder Roikjer og Jens Rærup.
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Klubben har haft mange aktiviteter

 
En af de gamle  
aktiviteter - da det  
var værd at samle 
flasker ind.

 
Nu samler klubben 

briller ind i stor stil,  
her i forbindelse med 
det sidste valg til EU.

 
Dragørkalenderen  
er i dag klubbens 
største aktivitet.

 
Klubben har også  
haft forskellige loppe-
markeder, her var det 
på Badstuevælen det 
foregik i 1974.



• Center Kongelunden Asylcenter
• Dragør Aktivitetshus Wiedergården
• De Blå Spejdere
• De 3 sangkor i Dragør
• Dansk Blindesamfunds Børneunivers
• Børns Voksenvenner
• 2 grønlandske væresteder for børn
• Lions Danmarks Katastrofehjælp
• Hjerneskadeforeningen
• ”One shot - one life” - Lions Mæslingeprojekt
• Centeret for seksuelt misbrugte
• Audio-klubben
• Missionen blandt hjemløse
• Dragør Bio
• Dragør Lokalarkiv
• Masanga hospitalet, Sierra Leone

Klubben vil ved denne lejlighed uddele donationer til:

Det samlede beløb for donationerne udgør 150.000 kr.

 

Se mere på klubbens hjemmesider dragoer.lions.dk og på www.facebook.com/dragoerlions

 
Klubbens Charterbrev - stiftelsesdokument, som er under-
skrevet d. 11. marts 1964, i Lions internationale hovedkon-
tor i Oak Brook, Chicago.

Klubbens Charterfest blev afholdt d. 31. oktober 1964, 
hvorfor denne dato står som klubbens egentlige start.

De medlemmer der var med til at chartre klubben har dog 
været medlemmer siden marts 1964. Hans W. Bischoff kun-
ne derfor fejre 50 år som medlem af klubben i marts 2014.


