
Annoncørerne hjælper Lions Club Ry med at kunne hjælpe

LIONS CLUB RY og LIONS CLUB HIMMELBJERGET
Hvad er LIONS CLUB RY og LIONS CLUB HIMMELBJERGET?
Vi ska� er pengene ved at arrangere aktiviteter i lokalområdet. De indsamlede midler går ubeskåret til de 
projekter som vi vedtager at støtte.
LIONS CLUB RY og LIONS CLUB HIMMELBJERGET er en del af LIONS INTERNATIONAL. 
En verdensomspændende humanitær hjælpeorganisation.

Hvorfor skal du være LIONS medlem?
Når du er medlem af LIONS CLUB RY eller LIONS CLUB HIMMELBJERGET, er det først og fremmest 
fordi du har lyst til at gøre en forskel ved at gøre noget for andre. Du bliver medlem af et stærkt netværk i dit 
lokalområde, hvor du er aktiv medarrangør af mange spændende aktiviteter som skaber midler til at hjælpe 
og støtte andre foreninger og personer.
Du kommer med i et godt socialt fællesskab, med hyggelige klubmøder og mulighed for at høre og opleve 
spændende gæster holde foredrag, samt besøge lokale virksomheder og aktiviteter på vores klubmøder. 
Mændene holder klubmøde 2 gange pr. måned, og kvinderne 1 gang pr. måned. Der er ikke krav om en 
bestemt indsats. Klubberne tager hensyn til hvor meget den enkelte ønsker at deltage i.
Du bliver en del af noget større i en af verdens største humanitære hjælpeorganisationer med over 1,4 mio. 
medlemmer på verdensplan.
Vil du vide mere, kan du få mere information på klubbernes hjemmesider: www.lry.dk eller 
himmelbjerget.lions.dk. Eller på FaceBook: Lions Club Ry eller Lions Himmelbjerget.
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Vil du være med
•  til samvær og sammenhold med 

andre lokale personer i hyggelige 
og uformelle rammer

•  til at arrangere aktiviteter som 
skaber midler til velgørende 
formål

• til at gøre en forskel
Så er LIONS CLUB RY – 
mænd – eller Lions Club 
Himmelbjerget – kvinder – 
måske noget for dig?

0% til administration -det er lions


