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 Lions donerer en hest til Sclerosehospitalet i Ry 
En af Sclerosehospitalets 3 ”terapi-hest” var på grund af sygdom blevet aflivet. Det var en 
haste opgave at finde en erstatning, da der er meget brug for 3 heste, så der skulle 
handles hurtigt hen over sommerferien, så opgaven var klaret når de nye patienter kom i 
efteråret.Sclerosehospitalet i Ry bruger rideterapiforløb for deres patienter. Rideterapi er 
meget gavnlig for nogle af vore patienter, fortæller ridefysioterapeut  Margit Mortensen. 
  
Ridefysioterapeut  på Sclerosehospitalet i Ry Margit Mortensen, faldt ret hurtigt for den syv 
år gamle hest, fordi den har et godt og roligt blik i øjnene. Nu skulle der findes penge til 
hesten ALMA. Lions klubberne i Ry blev kontaktet,  og gik  sammen om at købe en hesten 
til Sclerosehospitalet i Ry . Lions i Ry gav sammen med 2 anonyme patienter de 40.000 
kr. som Margit Mortensen stod og manglede. 
 
Lions Ry og Lions Himmelbjerget donerede hver 10.000 kroner til købet. Lions præsident 
Toke Siggaard,  fortæller, at der ikke skulle mange overvejelser til, da klubben blev bedt 
om penge. ”Vi har et godt samarbejde med Sclerosehospitalet, hvor vi også arrangerer en 
eller to  årlige sejlturture med Gl. Turisten for patienterne”. Penge til sådant et almennyttigt 
formål stammer fra Lions Julebanko i november og Retro og Antikmessen i oktober Karl-
Erik Jørgensen fra Lions Ry fortæller iøvrigt, at den første donation, de lokale løver 
nogensinde delte ud for 51 år siden, også var til Sclerosehospitalet, med en julefest med 
sangerinden Birthe Kjær. 
 

 
 
Fra venstre Anne Marie Bornholt fra Lions, Toke Siggaard fra Lions, fysioterapeut Margit Mortensen fra Sclerosehospitalet, Ulla Steen 
Mikkelsen fra Lions, Jette Larsen fra Lions og  direktør Merete Stubkjær Christensen fra Sclerosehospitalet ( foto: Karl-Erik Jørgensen ) 

 

Med venlig hilsen 

Lions Club Ry 
  


