
Nyt fra presidenten
Sommeren er gået på hæld og i løbet af efteråret 
vil clubben sætte en række aktiviteter i gang til 
glæde for en række trængte familier i Nykøbing. 
Støt det gode formål og køb et skrabelod eller en 
julekalender. På forhånd tak til sponsorerne.

Brilleindsamling i Nykøbing
LIONS indsamler briller ved udvalgte valgsteder i 
Nykøbing ved kommunal og regionsvalget den 
16.11.2021. LIONS opsætter indsamlingskasser 
ved indgangen. Ved sidste folketingsvalg indsam-
lede LIONS i Danmark ca. 100.000 briller.

Skrab og vind fra 15. oktober
Clubben igangsætter et julelotteri med mange 
gode gevinster doneret af lokale erhvervsdri- 
vende. Tag godt imod vore sælgere. Hele over-
skuddet går til velgørende formål. Salget starter 
15.10. og løber indtil til og med den 15.12.  
Hovedsponsor i år er MENY Havnen og Parkvej

JULEKALENDER OG TIL OG FRA KORT
LIONS har indgået et samarbejde med BØRNS 
VILKÅR og salg af julekalendere og til og fra kort 
med en hovedgevinst på 125.000,00 (FIAT Club), 
den samlede gevinstsum er 330.000,00. Over-
skuddet går ubeskåret til BØRNS VILKÅR herunder
børnetelefonen og Danske Hospitalsklovne.
LIONS vil være til stede fredage mellem 16.00 og 
18.00 og lørdage mellem 10.00 og 13.00 på 
Torvet i Nykøbing F.
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Uddeling af årets frivilligpris
Igen i år uddelte LIONS på foreningernes dag 
årets pris. I år blev Casper Ravn NFC hædret med 
et gavekort fra MENY på kr. 2500,00. Han har 
brugt tusindvis af timer på træning og frivilligt 
arbejde, men specielt har pigetræningen haft 
hans store interesse.

LIONS pris på 350.000 kr. går til 
forskning i hjerneskader
På Aalborg Universitetshospital, Neurokirurgisk 
afdeling, kan man nu gå i gang med tre studier til 
forbedring af prognoser for patienter med svær 
hjerneskade.
Lions Danmark har tildelt professor, overlæge, 
ph.d., dr.med., Carsten Reidies Bjarkam årets 
Lions Pris på 350.000 kr. Overrækkelsen af prisen 
fandt sted på Lions årsmøde i Vejle af guvernør-
rådsformand Karl Jakobsen og formand for Lions 
Pris udvalget Peter Møller. 
Sponsorer
Skanlux Holding A/S, Glarmester Aage Larsen, 
Lindholm Auto, Marius Mortensen Eftf. Slots-
gården A/S, AJ Consult, Wulff XL-Byg , 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, Ejegodslagte-
ren, Papaya-Catwalk, Beirholm, Kvickly, Barlund &
Marger.


