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Danmarks største julebanko klar i Ry 
Lions i Ry arrangerer sit 47. julebanko søndag den 25. november 

 

 
 

Stor opbakning til det største julebanko 
nogen sinde 
110 sponsorer har med annoncer og næsten 300 
gevinster bidraget til, at Lions Klub i Ry med sit 
47. julebanko har dækket op til den traditionsrige 
start på julen med forventning om 750 deltagere til 
3 timers familiehygge i Ry Hallen. Lions har sikret 
sig, at de mange gevinster er dækkende for hele 
familien, så når næsten halvdelen af deltagerne kan 
gå hjem med en gevinst i hånden, er der til både 

oldemor og oldebarnet. 
 

Børn og julemand hører sammen – også til julebanko 
Lions har en mangeårig tradition for at få besøg af julemanden. Det sker også i år, 
hvor julemanden med en rund og gavmild hånd give børnene en slikpose i pausen. 
 

Gevinster for mere end 75.000 kr. og meget store gevinster 
Gevinstlisten er med gavekort på mere end 5.000 kr. til festmiddag, der er 
gavekort til dagligvarer på 5.000 kr., der er dæk til bilen, der er gavekort til et 
kørekort, der er kunst til hjemmet, der er designsolbriller og gavekort til en tur på 
Golfbanen eller nogle måneder i Fitness centeret. Jo, der er lidt hele vejen rundt. 
 

Store forventninger til rekordoverskud 
Hvis forventninger holder med 750 deltagere, og hvorfor skulle de ikke gøre det, 
så vil Lions Klub i Ry kunne få et overskud til almennyttigt arbejde på næsten 
90.000 kr. Lions Julebanko har i årtier udviklet sig til den største aktivitet for 
klubben, og klubben er stolte over, at opbakning og udviklingen gør, at 
bankospillet er blevet til Danmarks største, med deltagelse af mange som kommer 
lang vejs fra. 
 

Overskuddet uddeles til lokale formål 
Arbejdet med at uddele julepakker til familier som har behov for en opmuntring i 
julen fortsætter, og har et budget på 40.000 kr., derudover doneres løbende til 
forskellige lokale almennyttige formål. Lions Klub i Ry kan i marts 2020 fejre sit 
50 års jubilæum, og vil i den anledning donere en passende gave til det nye 
plejehjem Fællesskabets Hus i Ry, som efter planen vil stå færdig 1. januar 2020. 
Plejecenterets nye ledergruppe har ønsket et flygel, så Fællesskabets Hus kan blive 
et nyt mødested for kulturelle aktiviteter. Lions Klub arbejder med at finde at 
flygel som er passende til samlingslokalet. 


