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” BANKO – fåret er mit  ” 

 
 

 
God julebanko i fyldt sal 
 

550 spilleglade og forventningsfulde gæster fyldte Ry Hallen i søndags til Lions 43. julebanko. Publikum kom i god tid, 
for man skulle have den rigtige plads, og den rigtige plade. Der var også stor nysgerrighed om, hvad det nu var for 
noget med, at ”selv banko spillet skal nu digitaliseres”. Den nye tidsalder forløb godt og uden tekniske uheld. 
 

Flere generationer spillede banko 
 

 Der var flere generationer som fandt sammen om at starte julen med at tage til Lions Julebanko, og stemningen var 
god lige fra starten. Der var mange smil fremme med banko markeringen ” BANKO – fåret er mit”, og heer tænkte 
mange sikkert på, at sidste år var det en elefant, der var det store samtaleemne. 
”Banko – hold da op, jeg har vundet den store sølvlysestage fra LUNA” , julegaven er hjemme. Mange misundte vist, at 
den flotte Georg Jensen Lysestage fra LUNA ikke smuttede i deres gevinstkurv. 
 

Flotte præmier for mere end 50.000,- kr. 
 

Byens handlende og områdets erhvervsliv støttede igen massivt op om dagen med flotte præmier. Kvickly Ry gav 
gavekort for 5.000,- kr., Luna Sølv og Guld gav et flot ur til 3.995,- kr., Per Sandahl.dk gav et gavekort til cykelkøb på 
2.500,- kr. og der var Rokkefår, Bærbare Computere og Tablets. Der var med de mange sidegevinster – til højre, til 
venstre og bordoverraskelser – 8 præmier påsat under stolene samt godteposer fra bKvickly uddelt af den lokale 
Julemand. Der var mange glade mennesker med en gevinst i hånden. 
 

Flot overskud på knap 60.0000,- kr. til julevelgørenhed 
 

Det foreløbige resultat viser et overskud på knap 60.000,- kr., som bl.a. skal bruges til julevelgørenhed. Lions Club vil 
igen i år uddele julepakker til borgere som trænger til en opmuntring, og de enkelte kan selv søge og bekendte kan også 
søge.  Overskuddet vil også blive brugt til familier der ikke har råd til at komme på ferie, her vil Lions gerne hjælpe, så 
børnefamilierne kommer til sol og strand sammen med andre. Der vil også blive mulighed for at støtte andre gode lokale 
formål. 
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