
 
 

 
 
 
Nyt fra presidenten 

I Lions Club er vi glade og taknemmelige for den 
store opbakning vores nye tiltag om tegning af 
sponsorater hos byens erhvervsliv og forretnin-
ger. Støtten har afgørende betydning for club-
bens arbejde og støtte til personer i nød og til at 
forebygge fattigdom. I vores Nyhedsbrev vil vi 
oplyse om de lokale aktiviteter, som clubben har 
givet tilskud til. Skulle der være nogle, der har lyst 
til at medvirke til vores humanitære arbejde, så 
er du velkommen til at kontakte mig eller et 
medlem af Lions Club. Flere medlemmer og 
frivillige hjælpere vil gøre en forskel. 
 

 
 

Lokale aktiviteter 
På Foreningers dag den 14.9.2019 uddelte Lions 
Club et tilskud til Krisecentret i Nykøbing F. på kr. 
5000,00 til en tur til Lalandia og et gavekort til en 
frivillig ildsjæl i Guldborgsund på kr. 3000,00. 
Plejehjemmets beboere på Oasen fik et tilskud på 
kr. 3000,00 til en tur til Korsbæk på bakken. 
 

Lions Clubberne støtter 
miljøet 
I det nye klubår 2019/ 2020 er der på landsplan 
sat fokus på MILJØ og DIABETES. Dette er to af de 
kerneområder Lions International har opmærk-
somheden rettet på. I vores jubilæums år beplan-
tede vores tre Distrikter hver en skov, økonomisk 
støttet af klubberne i hele Lions Danmark. 
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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 Købmandshan-
del.  

Katastrofehjælp  
UNICEF Danmark sender clubberne en stor og 
varm tak for jeres generøse og hurtige donation 
på 200.000 kr. Med denne donation har I været 
med til at give hurtig nødhjælp til tusindvis af 
børn i Bahamas, som er ramt af orkanen Dorian.  

Brilleindsamlingen 

Rigtig mange klubber i distriktet havde indsam-
ling af brugte briller til EU- og Folketingsvalget. 
Clubben indsamlede i alt 232 briller. På landsplan 
blev indsamlet 73058 briller. Nu håber de, at 
mange af dem kan komme til glæde for synssvage 
personer i Afrika. 

 

Vi søger flere frivillige 
hjælpere 
Vores mange arrangementer kræver mange 
ressourcer af vores medlemmer. Derfor søger vi 
nye medlemmer og gerne også frivillige til at 
hjælpe ved vores arrangementer. Du bestemmer 
selv, hvor meget tid du vil bruge, indsatsen vil 
udelukkende blive brugt til velgørende formål i 
lokalt i kommunen, på landsplan eller interna-
tionalt.  

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


