
Nyt fra presidenten
Desværre lider vi alle stadig under COVID 19. 
Men de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen og de 
seneste åbninger af dele af samfundet, giver os et
lys forude. Men det har ikke afholdt os fra at 
planlægge årets aktiviteter. Vi arbejder på, at 
være synlige i bybilledet. Derfor planlægger vi at 
være til stede på torvet, bl.a. ved torvejazz 
dagene m.v. Vi vil også lægge billet ind på senior-
festivaldagene på Marielyst og ikke mindst vil vi 
afvikle et lotteri i julemånederne. Vi vil også 
kontakte vore faste sponsorer, med et håb om, at
de igen vil støtte vort humanitære arbejde.
Med Løvehilsen Rone Chortsen

Vidste du ?
At LIONs International er blandt verdens største 
humanitære organisationer, med mere end 2 mio
mennesker verden over. I Danmark er der ca. 300
clubber og ca. 5800 medlemmer.
LIONS International har siden 1968 ydet hjælp 
verden over for mere end 7 milliarder kroner. 
Hjælpen er bl.a. gået forebyggelse af blindhed 
gennem 9,1 mio øjenoperationer, lande efter 
naturkatastrofe, nedbringelse af dødsfald efter 
mæslinger, hjælp til syge, fordrevne og handicap-
pede, udrulning af vacciner mod COVID 19, 
uddannelse af unge i underudviklede lande m.m.

LIONS donerer en million
Clubben i Nykøbing har medvirket til at støtte til 
COVID 19 vaccinationer og behandling. UNICEF 
har fået opgaven at sikre indkøb og leveringen til 
de pågældende lande i Afrika. Ghana modtager 
som det første lan kr. 525.000, det samme beløb 
går til Sydafrika.
Beløbet er bevilget for at sikre en retfærdig ad-
gang af vacciner til lav- og mellemindkomstlan-
dene.

Ny hjemmeside i LIONS Nykøbing F.
I et samarbejde med de studerende på Multime-
diedesigneruddannelsen på ZEALAND arbejdes 
der på at få moderniseret vores hjemmeside. 
Projektet forventes færdigudviklet i april/maj.
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Mæslinge kampagnen 
Mange lionsklubber har kørt med på Mæslinge 
kampagnen her i uge 5, hvor de danske klubber 
tradionelt bakker stærkt op om aktiviteten. 
Bill & Melinda Gates Foundation sponserer al 
vaccinen via Gavi, en vaccine alliance. Når Lions 
arrangerer vaccinationer mod mæslinger fx i en 
afrikansk landsby, så sørger Lions for, at der er 
skaffet sundhedspersonale, der kan vaccinere, 
leje af lokaler, mm .

Uddeling af frivilligshedsprisen 
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Sponsorer

Lions Club i Nykøbing F. har I 2019 /2020 
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


