
 
 

 
Nyt fra presidenten 
Vi fik i marts 2020 en ubuden gæst på besøg over 
alt i landet, ikke kun i Danmark, men også i Grøn-
land og på Færøerne, ja globalt spredte denne 
uvenlige gæst sig og satte nationer på vågeblus 
samtidig med, at denne gæst spredte død om-
kring sig blandt særligt udsatte. Denne gæst har 
fortsat tag i store dele af klodens befolkning. 
Også i vores egen organisation mærkede vi dette 
væmmelige væsens tilstedeværelse. Alle møder 
og aktiviteter skulle aflyses. Vi måtte ikke være 
fysisk sammen. Vi skulle stå sammen ved at holde 
afstand. Vi har måttet aflyse clubbens årlige 
generalforsamling og bestyrelsesmøder, ligesom 
vores planlagte arrangementer er sat på våge-
blus. Vi har dog et begrundet håb om, at der 
indenfor en overskuelig fremtid, igen bliver åbnet 
for offentlige arrangementer og at de lokale 
forretninger og erhvervsliv kan genåbnes. 
 

LIONS støtter MADoasen 
Clubberne på Lolland Falster har økonomisk 
støttet et fantastisk tiltag i Nakskov. MADoasen 
henvender sig til de mest udsatte borgere på 
Lolland og Falster, som ikke selv har penge til at 
handle. Projektet drejer sig om overskudsmad fra 
supermarkederne, som de kan afhente hos 
MADoasen eller i særlige tilfælde få det leveret. 
 

Skrab og vind fra 1. september 
Clubben igangsætter et lotteri med mange gode 
gevinster doneret af lokale erhvervsdrivende. Tag 
godt imod vore sælgere. Hele overskuddet går til 
velgørende formål. Salget starter officielt op på 
Foreningernes Dag den 12.9.2020. 
 

Kære sponsorer og bidragsydere 
Clubben vil indledningsvis takke de mange spon-
sorer, der gennem 2019 og 2020 har gjort det 
muligt, at støtte en række lokale velgørende for-
mål. Men Covid 19, har sat sine spor. Clubbens 
planlagte aktiviteter er aflyste og en stor del af 
erhvervslivet har været lukket. 
Derfor vil clubben ikke anmode om en fornyelse 
af sponsoratet i 2020, men håber, at vi kan 
vende tilbage i 2021. 
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Hjælp Lions med at støtte udviklingen 
af en vaccine mod Covid-19 

Guvernørrådet har besluttet at sætte en lands-
indsamling i gang på de sociale medier, for at få 
danskerne til at donere et beløb til forskningen 
for at udvikle en vaccine mod Covid-19. På Insti-
tut for Immunologi og Mikrobiologi på Køben-
havns Universitet er lektor Morten Agertoug 
Nielsen og professor Ali Salanti i fuld gang med at 
udvikle en vaccine mod den nye coronavirus. De 
tager udgangspunkt i deres arbejde med en 
malariavaccine. 
Lions landsindsamlingen skal være med til at 
støtte udviklingen, som kræver rigtig mange 
penge, hvis den skal udvikles hurtigere. 
 

 
 

Sponsorer 
Lions Club i Nykøbing F. har I 2019 og 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 
 

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


