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Danmarks bedste julebanko klar i Ry
Lions i Ry arrangerer sit 49. julebanko søndag den 22. november

Stor opbakning til Lions familie Julebanko i Ry Hallerne
Med mere end 100 sponsorer har med annoncer og mere
end 250 gevinster bidraget til, at Lions Klub i Ry med sit
49. julebanko har dækket op til den traditionsrige start på
julen med forventning om 500 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.

Et julebanko med sikkerhed for en dejlig
eftermiddag og ”vi holder afstand”
Lions har jo som alle andre begrænsning med 500
deltagere i lokalet, hvor vi plejer at være næste 800.
Lions har sikret god afstand mellem bordene og der er en ”fri stol” mellem fremmede gæster. Der bliver
ingen pauser og der alle Lions folk er iført mundbind eller visir og handsker. Deltagerne vil sidde med
front en vej frem mod opråberbordet. Deltagernes sikkerhed er i højsædet. Alle deltagere afleverer også
deres telefonnummer ved indgangen.

Ingen skal gå forgæves – køb pladerne online eller hos Kandis i Ry
Da deltagertallet er begrænset og vi gerne vil sikre os, at alle som møder frem
kan komme ind, er der mulighed for at køb en plads med 3 plader til 100 kr.
såvel online som hos Kandis, Kyhnsvej, Ry, der er selvfølgelig også mulighed
for at købe såvel ekstra plader ved indgangen samt købe plader ”ved døren”,
men så er der risiko for at der ikke er plads.

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 og meget meget mere.

Overskuddet uddeles til lokale formål
Vi ved der bliver et mindre overskud end vi plejer at få med færre deltagere og
ekstra udgifter til Corona-sikring af deltagerne, men overskuddet vil igen gå til
arbejdet med at uddele julepakker til familier som har behov for en opmuntring
i julen, der har budget på 40.000 kr., derudover doneres løbende til forskellige
lokale almennyttige formål..
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