
 
 

 

Nyt fra presidenten 

Dette er det sidste nyhedsbrev fra Lions i 2019. 
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle 
vore sponsorer er Rigtig Glædelig Jul og Et Godt 
Nytår og takke for Jeres støtte 2019/20. Vi håber, 
at I vil tage godt imod os, når vi i det nye år hen-
vender os til jer påny. Jeres støtte i det forgangne 
år har medvirket til, at vi har kunnet opretholde 
den støtte til de aktiviteter som vores formål  
” We Serve”. Med håbet om et godt nytår. 
Rone Chortzen President, Lion’s Nykøbing Falster 
 

 
 

Lokale aktiviteter 
Julen nærmer sig. Om lidt er der igen Vareind-
samling i hele Lions Danmark. Klubben vil derfor 
igen i år deltage i Mad/Vareindsamlingen i Nykø-
bing. I december måned vil vareindleveringen ske 
hos Kvickly, hvor handlende kan bidrage med en 
vare fra forretningen. Inden jul vil Lions medlem-
mer besøge betrængte borgere med en gave og 
de indleverede madvarer.  
 

Kommende aktiviteter 
I 2020 vil vi fortsat støtte op om velgørende 
formål, til gavn og glæde for vore syge og 
betrængte borgere. Derfor håber 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. 

Nyhedsbrev 3 2019 
Lions støtter nyudviklet blind-
stok, der giver blinde større 
mobilitet. 
Traditionen tro gør Lions klubberne i Danmark en 
stor indsats for de blinde. Historisk var Lions 
stærkt involveret i udviklingen af den hvide stok 
samt uddannelse af førerhunde. 
I modsætning til den traditionelle hvide stok, kan 
I-Cane også advare om forhindringer i bryst- og 
hovedhøjde f.eks. et skilt, stativ eller en bils 
læsserampe. På den måde får den blinde meget 
større frihed til mobilitet. 
 

Lokal støtte til Oliviaskolen i 
Uganda 
 

 
 
Clubben har igen i år sponseret et beløb på kr. 
8000,00. Beløbet går hovedsageligt til udbygning 
og løbende renovering af skolens bygninger. 
 

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.  
 

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


