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Velkommen kære Lions kolleger og gæster og godt nytår. 

 

Dejligt at se så mange fremmødte til vores nytårskomsammen her i  

starten af det nye år. Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år.  

Jeg synes, at det altid er mærkeligt sådan lige pludselig, at skal til at sige  

et nyt årstal, et andet år – nu 2019.  

 

Inden vi går i gang med 2019 og skal se fremad på den kommende  

anden halvdel af vores Lions sæson, mener jeg, at det er god skik, lige  

at stoppe op og se sig tilbage på det år vi lige har forladt, for hvordan 

gik 2018 egentlig for os i klubben. 

Jeg vil dog gerne lige starte med at fortælle jer en lille vits, godt nok en  

julevits, men alligevel………………………. 

Se vitsen her handler jo om at have en forventning, forventning til et 
eller andet, noget vi vist alle kender til. 

 

I klubben havde vi i starten af 2018 også en forventning om, at vores  

sædvanlige motionsløb skulle afvikles på samme tid som forrige år. 

Men vi blev klogere, lærte her, at andre ”i byen” se på hvad vi går og 

laver og åbenbart tænker - det vil vi også prøve. Så pludselig havde vi 

en konkurrent, som også ville lave et løb på næsten samme tid som os, 

som Ry borgerne kunne deltage i.  Vi fik løst vores problem, blev enige  

om i klubben, at flytte vores arrangement til lige efter sommerferien, 

godt nok ikke med nær så mange deltagere, men for dem der deltog,  

blev det en god aften og det bedste var, at vores mange herlige  
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sponsorer støttede op om løbet, og vi fik testet vores fine samarbejde  

omkring opbygning og nedtagning af vores udendørs arrangement.  

TAK TIL ALLE for godt, solidt og hurtigt arbejde. 

 Vi fik et nogenlunde overskud på løbet. Efterfølgende lovede vi  

hinanden, at vi prøver igen i år med motionsløb på samme tid som før 

nemlig sidst i maj og vores forventning er helt klart en hyggelig  

aften med dejligt vejr, mange glade deltagere der får en god 

naturoplevelse samtidigt med en god omgang motion. 

Og vi er i klubben enige om, at i år flytter vi os SAFT-SUSME ikke!  

 

Derimod kan vi med klar stemme sige, at vores deltagelse i årets  

sommerbankospil levede helt op til vores forventning, højt solskin, 

glade mennesker, fine præmier, god afvikling af spillene og super dejlig 

hjælp af jer kære kolleger i LCH. Som altid er I klar til at rykke ud for at  

hjælpe os herrer - når vi har brug for det. TAK SKAL I HAVE FOR DET.  

 

Efter sommerferien gik vi så ind i den nye Lions sæson, startende 

med som vi plejer, en ny bestyrelse, nye sammensatte udvalg, nyt 

klubprogram osv. - Alt det, som der forventes og som vi plejer at gøre.  

Forløbet gik rigtig godt. Vi holder fortsat i til Ry Hallerne, hvor vi får 

dejlig mad lavet af Jette & com., det serveres nu næsten til tiden!  

Vi har fået et nyt ”klub” lokale – Næsten vores egen, fjernt fra højt 

zumbamusik og støjende unge, glade boldspillere. 

 

Vi er lige nu 26 medlemmer, heraf et æresmedlem og vi har 1 på orlov. 
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Vi har i bestyrelsen en forventning om at komme op på en medlems- 

skare på ca. 30 i 2019.  

Vi har i klubben vedtaget, at have nogle faste langvarige donations- 

steder som vi kan kalde vores ”egne” nemlig: Ma Nikatan i Indien,  

Mælkebøtten Nuuk i Grønland, Make Them Smile i Kenya. 

Derudover har vi i løbet af 2018 igen støttet flere lokale aktiviteter,  

foreninger osv.  

Vi har også støttet få af de projekter som Lions DK har opfordret os  

til at være med medsponsorer på. 

Vi vil forsat i 2019, holde fast i at vi først og fremmest sponsorer lokalt, 

det er lokale penge vi får fra vores sponsorer og derfor mener vi også, 

at vi har en forpligtelse i, at det er primært lokale projekter vi går ind i  

og støtter ud fra vores klubpolitik om synlighed i vores nærområde.   

 

Søndag eftermiddag d. 25. november gjorde vi det igen, altså holdt  

vores traditionelle og hele Ry og omegns julebankospil i Ry Hallerne. 

Vores forventninger var tårnhøje til arrangementet. Igen havde vores 

Sponsorudvalg med KM i spidsen overgået sig selv, havde fremskaffet 

et rekordstort gaveudbud, annonceringen op til starten var helt på plads 

skiltningen ligeså, og alle mand var helt klar til at tage imod forventede 

gæster. Gæster, ja hold da helt op, over 700 forventningsfulde, glade 

personer kom der til vores julebanko, hvilket er ny rekord. Men det aller 

bedste var vores overskud på kr. 85.000 hvilket også er ny rekord. 

Klubbens PR-mand havde lige fundet ud af inden bankostarten, at vi i Ry  

afholder DK`s største julebankospil (i hvert fald i Lions familien) 
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Jeg skal hilse og sige, at det har givet en stor respekt rundt og op i  

vores Lions system. Jeg blev bl.a. lige før jul ringet op af vores DG, som 

bl.a. da lige ville sige rigtig godt gået med vores juleprojekt. Han gav ud- 

tryk for, at vores bankospil var der mange andre klubber der kunne lære 

af og prøve at gennemføre! – og så skulle jeg hilse og ønske jer alle et  

godt nytår. Måske kommer han på besøg hos os i løbet af 2019.  

Det allerbedste ved det store overskud, har været, at vi igen i år har  

kunnet hjælpe mange økonomiske trængte personer & familier i Ry 

området med en julehjælpepakke, vores nye rekord lyder nu på 44  

uddelte julepakker.  

 

Til jer alle, vil jeg sige tusind tak for hele juleindsatsen, og til henholds- 

vis bankoudvalget og julepakkeudvalget - det er rigtig godt gået. 

I har gjort et super godt stykke arbejde og vi/I har igen udadtil i Ry og  

omegn vist hvad vi i Lions bl.a. stå for.     

 

Vi er nu gået ind 2019 og et helt, halvt ny klubsæson venter. 

Vi har et nyt arrangement på programmet her i Marts måned, nemlig: 

En glad musikalsk Irsk aften i Ry Hallerne. 

Den forventer vi os meget af, det skal gerne blive startskuddet til flere 

nye klubaktiviteter fremover i klubben. Nok fra mig nu! 

Nu vil jeg foreslå, at vi lige løfter vores glas og skåler for et godt nytår. 

Velkommen. 

 

09.01.2019/ML 


