
Kære klubkammerater 

Det er med en blandet følelse at vi nu slutter dette klubår. 

Vi startede ellers med et fantastisk program – spændende gæster og nogle rigtigt 

gode udebesøg.  

Meget af det nåede vi heldigvis, ligesom vi var heldige at få afholdt vores store 

julebanko, et fantastisk arrangement med Peter Ingemann og en rigtig glad lørdag 

aften med traditionel Irsk folkemusik. 

Alle sejl var også sat til omkring vores 50 års jubilæum – både med reception og 

overrækkelse af diverse donationer i det nye Fællesskabets Hus og på dagen 

afsluttet med fest på Knudhule Badehotel. 

I ugen op til alt dette stoppede Coronaens indtog dette helt og vi måtte se det hele 

delvis bremset op til det uvisse, så æv ingen fest ingen klubmøder og en noget 

usikker fremtid for resten af klubåret. 

Vi tabte ikke modet og fik en rigtig flot pressedækning da vi, som vores Dronning 

foreslog – giv en buket blomster til de sårbare og dem der nu ikke må få besøg. 

 Vi var en lille delegation der med 82 buketter til beboerne samt Max og 3 syngende 

elever aflagde Fællesskabets Hus besøg på Dronning Margrethes runde fødselsdag 

og hvor er det dejligt at VI i LIONS RY kan gøre en forskel også i en situation som 

denne. 

Vi gjorde det igen den 1. maj – hvor vi aflagde Baunebjerg Bo- og Aktivitetscenter et 

besøg og uddelte 24 flotte buketter til beboerne der. 

Igen en utrolig dejlig fornemmelse at kunne gøre en forskel, efterfølgende har vi fået 

meget ros af personalet og de pårørende. 

I LIONS RY har vi her i foråret og lige om lidt 2 der her skal fejres – Bent fyldte 70 år 

her den 4. maj og Knud-Martin fylder 75 år den 8. juni 

RIGTIG HJERTELIG TILLYKKE til jer begge 

Og nu hvor vi alle går på sommerferie kan vi forhåbentlig se frem til en god, varm og 

afslappende ferie – og så glæde os til at vi mødes igen til vores jubilæumsfest på 

Knudhule Badehotel fredag den 21. august og et nyt spændende klubår. 

God sommer !!  

Jørn Fritsdal 

Præsident 

 


