
TA’ TIL BANKO I RY...
Ry Hallerne søndag den 24. november kl. 13.30

I sommeren/efteråret 1969 satte en hånd-
fuld gæve Ry-mænd sig sammen med det 
formål at få startet en Lions klub op i davæ-
rende Ry kommune.  Efter adskillige mø-
der, hvor bl.a. Lions klubben i Silkeborg var 
involveret, lykkedes det d. 14. marts 1970 at 
få stiftet Lions Club Ry.
Mange Ry-mænd har siden da været med-
lemmer i klubben og har været med til at 
gøre Lions’ aktiviteter og engagement kendt 

i lokalområdet. Igennem alle årerne har 
det været en afgørende faktor for klubben 
at hjælpe mennesker og foreninger både 
lokalt, nationalt og internationalt.  

Vi har støttet mange gode og spændende 
projekter, men har dog altid haft for øje, 
at det først og fremmest skal være lokale 
donationer vi går ind i, da det primært er 
lokale sponsorer, der støtter os. 
Klubbens jubilæum skal selvfølgelig mar-

keres på behørig vis, dvs. med uddeling af 
donationer til projekter med direkte eller 
indirekte tilknytning til Ry-området. Der-
for opfordrer vi relevante projekter der kan 
involvere Lions, til allerede nu at sende 
ansøgning om støtte.
På klubbens hjemmeside, lry.dk, kan man 
se eksempler på, hvad vi tidligere har støt-
tet. Der er også mulighed for at sende 
forslag/ansøgninger til klubben.

Kyhnsvej 6 
8680 Ry

86 89 10 66
bolighuset-ry.dk

Tlf. nr. 8618 6831 • Mobil 2032 4092
Mødelokale: Kildebjerg Skovvej 37, Ry 
HFH@askt.dk

Har du spørgsmål om bolig, 
arveret eller familieret?

Ring eller send en 
e-mail til 
advokat Hanne 
Fabricius-Haunstrup

Advokaterne 
Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31, 8000 Århus C

Kyhnsvej 6 
8680 Ry

86 89 10 66
bolighuset-ry.dk

Du er - uanset alder - velkommen i  
Datastuens og Bibliotekets Netværksted  

Skanderborgvej 44, Ry 
Mandag 10.12

Er problemet Internet - E-mail, Borger.dk - facebook -  
iPad - Tablets - Mobiltelefon - Biblioteket på nettet -  

Nemid - eller hvad vi kan råde eller vejlede med.  
Det er gratis. 

Brilleindsamling
Til Julebanko vil Lions Himmelbjerget igen i år modtage høreapparater og 
briller der efter udmåling, vil kunne gøre gavn i en anden del af verden.  
Lionsklubber har indsamlet mere end 100.000 genbrugsbriller, hvormed 
man har hjulpet tusinder af mennesker til en bedre tilværelse.  
Indsamlingskurve vil stå ved indgangen til hallen.

Vidkærvej 48 • 8464 Galten 
Telefon: 86 94 30 66 • www.laasbybyg.dk

E-mail: info@laasbybyg.dk • CVR-nr.: 39308649 

Udlejning
til Private & Erhverv

Vi har et stort udvalg af alle typer maskiner
til konkurrencedygtige priser.

Mandag - torsdag: 6.30 - 16.00
Fredag: 6.30 - 15.00 - og efter aftale

Skanlej Maskinudlejning A/S

Kløftehøj 4, 8680 Ry · 40 17 74 44
info@skanlej.dk · www.skanlej.dk 

  

 

  

 

  

 

  

Platanvej 42, 8680 Ry, tlf. 29 65 34 36

50-års jubilæum i Lions Club Ry

Kom til banko og vind 
billetter til foredrag med  

Peter Ingemann

Kom til banko og vind 
billetter til ”Irsk aften”


