
 
 

 
Nyt fra presidenten 
Udviklingen i smittetal og i forskellige geografiske 
områder i Danmark er dagligt på nyhedsmedier-
nes forsider. Samtidig hermed svirrer det med 
begreber som påbud, anbefalinger, vejledninger, 
henstillinger, opfordringer og ”gode råd” fra de 
relevante myndigheder, hvilket kan gøre det 
svært for Lions klubben at navigere i dette land-
skab. Det gør det ikke lettere, at der løbende vek-
sles mellem genåbninger og stramninger samt 
ændrede landsdækkende og lokale restriktioner. 
Men det afholder ikke clubben for at sætter en-
kelte initiativer i gang i efteråret. Vi starter et 
lotteri den 15.10. og vil ligesom sidste år indsam-
le donerede madvarer fra Kvicklys kunder i de-
cember måned, som herefter omdeles til trængte 
familier. Vi håber på stor opbakning. 
 

 

 
Oliviaskolen i Uganda – et fantastisk 
projekt.  
Clubben har siden 1993 været med til at opbyg-
ge en skole i Uganda, som i årenes løb er gået fra 
12 – 300 elever. Skolen er nu fuldt udbygget, de 
har selv klaret driften, så derfor har Oliviaskolens 
venner, valgt at lukke ned med udgangen af året. 
Oliviaskolens venner har indsamlet, (50.000-
160.000 kr. årligt). Clubben har netop sendt vores 
sidste tilskud til skolen på 5.000 kr. 
 

Skrab og vind fra 15. oktober 
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 15.10. og løber 
indtil til og med den 15.12.  
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Hurtig, direkte Lions hjælp til Beirut 
Lions Katastrofehjælp støtter lokalt hjælpearbej-
de med 150.000 kr. 
”Ødelæggelserne i Beirut er næsten ubeskrive-
lige,” fortæller Amine Hascha fra Beirut Down-
town Lions Club. Eksplosionen i kunstgødnings-
lageret på Beiruts havn var så kraftigt, at den kan 
sammenlignes med en mindre atombombe. Siden 
katastrofen har klubben sammen med en lokal 
hjælpeorganisation, hjulpet næsten 200 familier 
med at få tag over hovedet og få medicin vand, 
mad og fornødenheder bragt ind i centrum af 
Beirut. 
 

Lions 'vinder' touren - Tour de France 
Lions Absalon i Roskilde har i efteråret 2019 taget 
initiativ til at se på mulighederne for at afvikle 
forskellige aktiviteter/events i forbindelse med 
Tour de France’s start i Danmark i sommeren 
2021. Med accept fra Guvernørrådet, er arbejdet 
igangsat som et landsprojekt under Lions Dan-
mark. Lions Danmark har sat sig for at bruge 
denne event til at promovere Lions, ikke blot i 
Danmark, men i Europa og resten af verden; ud til 
de mange millioner af TV-seere, der følger med i 
det 21 dage lange cykelløb. I Danmark starter 
Tour de France i København den 2. juli 2021 og 
fortsætter den 3. juli med strækning fra Roskilde 
til Nyborg, via Storebæltsbroen for at slutte den 
4. juli med strækningen fra Vejle til Sønderborg.  
 

Sponsorer 
Lions Club i Nykøbing F. har I 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 
Chortzen på mobil 2053 1177 


