
 
 

 

 
 
Nyt fra presidenten 

 

Velkommen til clubbens første Nyhedsbrev, 
som vi forventer at udsende 3-4 gang om 
året. Vi har gang i flere aktiviteter, men har 
valgt, at ophøre med julelotteriet og i stedet 
bestræbe os på at deltage i en række andre 
lokale arrangementer. Først og fremmest vil 
vi søge støtte til vore velgørende formål ved 
at tegne erhvervssponsorater hos lokale 
virksomheder og forretninger. Vi er blevet 
fantastisk godt modtaget og vi vil herved 
benytte lejligheden til at takke nedenstående 
sponsorer for støtten. 
 

Lions Club flytter til nye 
lokaler 
 

Vi har valgt at give afkald på vores lokaler i 

Tværgade, da de er blevet for store og for 

omkostningskrævende for det nuværende 

antal medlemmer. Vi har derfor indgået en 

aftale med NFC, om at benytte et lokale i 

NFC Syd. 
 

Aktivitetsårshjulet 2019 er 
snart kørt igennem 

 
Flere clubber har netop været i gang med 
salg af tulipaner til fordel for Lions mod 
misbrug.  
Vi glæder os til at høre, hvordan denne 
aktivitet er gået i Distrikterne rundt i landet.  

 

Aktivitets årshjulet 2019-
2020 

 
Der er gentagelser af aktiviteter fra årshjulet 
2018-2019, men også fokus på nye, idet de 
to globale områder Diabetes og Miljø er 
prioriteret. 
 
 

Juni og juli 2019 
 
Sponsorer 
Lions Club i Nykøbing F. har I 2019 foreløbigt 
indgået sponsoraftaler med følgende: 
 
Skanlux Holding A/S, Glarmester Aage 
Larsen Lindholm Auto, Marius Mortensen 
Eftf. Slotsgården A/S, AJ Consult XL-Byg C. 
Aarslew Jensen, Arbejdernes Landsbank, 
Lollands Bank, Kikko, Odin Holm A/S, Meny 
Parkvej, John Ole Hansen I/S, Papir & 
Kontorcentret ApS, Sonny VVS, Frimann 
Biler  

 

Brilleindsamling 

 
På valgdagen den 5. juni samlede clubberne 
på landsplan briller ind. På alle valgstederne i 
kommunen var opsat en indsamlingskasser 
og clubben fik ved denne lejlighed indsamlet 
over 200 briller. Brillerne blev afleveret til 
Multicenter Syd og efterfølgende sendt til 
primært børn i Afrika. 

 

Vi søger flere frivillige 
hjælpere 
 
Vores mange arrangementer kræver mange 
ressourcer af vores medlemmer.  Derfor 
søger vi nye medlemmer og gerne også 
frivillige til at hjælpe ved vores 
arrangementer. Du bestemmer selv, hvor 
meget tid du vil bruge, indsatsen vil 
udelukkende blive brugt til velgørende formål 
i lokalt i kommunen, på landsplan eller 

internationalt.  

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

Lions Club vil ønske alle vore sponsorer 
og hjælpere en god sommer. 
 
 


