
 
 

 

Nyt fra presidenten 
Jeg vil gerne indlede dette første nyhedsbrev i 
2020, med at ønske alle vores sponsorer et rigtigt 
Godt Nytår  
I Lion’s er året godt begyndt og vi har på årets 
første møde godkendt et humanitært tilskud, til 
opstart af et projekt for psykiske handicappede, 
Guldborgsund Dartklub og LAP Guldborgsund. 
Beløbet vil blive overrakt den 03.02.2020 kl.13, 
hvor der er reception i dartklubben. Der vil i løbet 
af året komme flere tiltag for at skaffe midler til 
vort humanitære arbejde, ligesom vi håber på, at 
alle vore sponsorer igen i år vil støtte op om 
vores arbejde. 
Det der gør Lion’s, til lidt andet end de fleste 
andre humanitære organisationer, er at alle 
midler går 100% til hjælp til udsatte. Vi har såle-
des 0 kr. til administration. 
Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg for denne 
gang og endnu en gang ønske alle et godt nytår. 
Med Løvehilsen Rone Chortsen 
 

LIONS uddelte kolonialkurve i julen. 
Traditionen tro har LIONS Nykøbing Falster igen i 
år uddelt kolonialkurve d. 23. december. Der blev 
uddelt i alt 14 kolonialkurve til enlige mødre med 
børn, hvor Guldborgsund kommune igen i år har 
stået for koordineret af, hvem kolonialkurvene 
skulle uddeles til. Tak til Kvickly i Nykøbing og de 
mange kunder, der har sponseret varerne. 
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Mæslinge kampagnen  
I lighed med sidste år er der en fælles lands-
aktivitet, MÆSLINGE KAMPAGNE, i den sidste uge 
i januar og de første dage i februar måned. Lions 
målsætning er, at mæslinger er udryddet inden 
2025, og emnet er højaktuelt for tiden, hvor 
mæslinger er ved at vende tilbage, også i 
Danmark. Derfor vil mange familier sikkert gerne 
støtte Lions indsats i kampen mod mæslinger.  
 

Kommende aktiviteter 
I 2020 vil vi fortsat støtte op om velgørende 
formål, til gavn og glæde for vore syge og 
betrængte borgere. Derfor håber vi på fortsat på 
støtte fra vore sponsorer. Klubben vil herudover 
afvikle en række lokale aktiviteter, der har til 
formål at indsamle midler til vort humanitære 
arbejde. Herudover vil vi afvikle et lotteri i efter- 
året og intensivere vores indsats for at få flere 
medlemmer og frivillige hjælpere. 
 

Sponsorer 
Lions Club i Nykøbing F. har I 2019 indgået 
sponsoraftaler med følgende: 
 
Skanlux Holding A/S, Glarmester Aage Larsen, 
Lindholm Auto, Marius Mortensen Eftf. Slots-
gården A/S, AJ Consult, XL-Byg C. Aarslew Jensen, 
Arbejdernes Landsbank, Lollands Bank, Kikko, 
Odin Holm, Meny Parkvej, John Ole Hansen, Papir 
& Kontor-centret ApS, Sonny VVS, Frimann Biler, 
Nordea, Meny Havnen, Toreby Købmandshandel, 
P. Hatten & Co., Colourplus, Stark, Ejegodslagte-
ren, Papaya-Catwalk, Beirholm, Kvickly, Barlund & 
Marger 
 

Lions og Tour de France 2021 
Lions Absalon i Roskilde har taget initiativ til at 
igangsætte én eller anden form for aktivitet på 
nationalt plan i forbindelse med Tour De France-
start i København, ruten fra Roskilde til Nyborg og 
ruten fra Vejle til Sønderborg.  
 

Få mere at vide, kontakt Rone 
Chortsen på telefon  2053 1177. 


