
Nyt fra presidenten
Fra den 6. maj 2021 kan klubberne igen holde 
møder og andre indendørs aktiviteter med op til 
25 deltagere, og dette tal stiger allerede igen den 
21. maj til 50. Udendørs er de tilsvarende maksi-
male tal 50, henholdsvis 100 personer. Det giver 
klubberne mulighed igen for at gennemføre 
fysiske møder og genoptage de normale sociale 
aktiviteter 
Flere og flere bliver testet, vaccineret og udstyret 
med et dansk Coronapas, og snart et tilsvarende 
EU Coronapas. 
Clubben har derfor planlagt flere aktiviteter de 
kommende måneder, bl.a. på torvet, hvor vi vil 
være til stede til torvejazz. Vi glæder os til at 
møde jer og øvrige borgere med lotterier m.v.
Med Løvehilsen Rone Chortsen

LIONS indsamler briller
LIONS i Nykøbing F. har siden 2015 indsamlet 
brugte briller til primært børn i Afrika. Indsam-
lingen er et landsdækkende projekt, hvor der 
indtil videre er indsamlet over 100.000 briller. 
LIONS har indgået et samarbejde med THIELE 
butikken og vil også ved det kommende kommu-
nalvalg opstille indsamlingskasser ved valgste-
derne.
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Lokal LIONS medlem modtager 
en hædersbevisning
Clubben glæder sig over, at et lokalt medlem har 
modtaget LIONS diamantnål i f.m. 100. års jubi-
læet. Udmærkelsen er afsendt fra LIONS Club 
International, som gratulere Arne Jensen for hans
arbejde med at øge antallet af medlemmer og 
hjælpe flere mennesker i det næste århundrede.
På billedet ses fra venstre president Rone Chort-
zen og Arne Jensen, som får overrakt LIONS 
diamantnål.

Samarbejde om Madspild
LIONS Nykøbing har indgået et samarbejde med 
AUC i Nakskov om at leverer madvarer til Linde-
skov Kirkens Menighedspleje én gang om ugen. 
De første leverancer er sket til stor glæde for de 
trængte familier.

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, BYGMA, 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, Ejegodslagteren, 
Papaya-Catwalk, Beirholm, Kvickly, Barlund & 
Marger, KAUP & R


