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 Lions i Ry uddeler julehjælpspakker 
 

Alle fortjener en god jul 
 
Lions i Ry uddeler igen i år julepakker til familier i Ry området som trænger til hjælp og opmuntring til 
julehøjtiden, da alle jo desværre ikke med  i den gavefest og familiehygge en juleaften er. Rundt i Ry 
området sidder familier eller enlige, som vil have svært ved at holde en ordentlig jul.  
Lions vil gerne hjælpe disse medborgere  igen i år med en opmuntring og hjælp til, at alle i juleperioden 
med en julepakke. Lions vil individuelt vurdere hvordan hjælpen skal gives, da børnefamilierne 
prioriteres først, og ud fra de midler som er doneret, vil der ske en fordeling bedst muligt til så mange af 
ansøgerne som muligt.  
 
Midler fra aktiviteter 
 
Lions afholdt julebanko den 21. november med  620 besøgende og det gav et pænt overskud på 65.000 
kr., hvoraf en del skal bruges til en god  julepakke til dem som søger. Sidste år fik Lions klubberne 
ansøgninger fra 40 familier, og vi forventer ikke det bliver færre i år, da mange af forskellige grunde er 
økonomisk trængt og har behov for en hjælp og opmuntring..  
 

 

Gavepakkerne 
 
Lions får  kasserne med julevarer pakket hos 
Super-Brugsen på Parallelvej i Ry. Pakkerne vil 
blive individuelt afstemt efter familiernes størrelser 
og skønnet behov. Pakkerne vil være med gode 
ting til julebordet og gavekort til slagter samt 
gaver til de mindre børn.  
Ansøgerne vil få svar fra Lions senest den 14. 
december såfremt de har fået en julehjælpspakke, 
hvoraf vil fremgå hvorledes pakken kan afhentes 
hos Super-Brugsen i Ry. 
 
 

  
Enkelt at søge: 
 
Det er ikke omstændeligt at søge om julehjælp fra Lions i Ry. Det er dog et krav, at man har bopæl i 
postnummer 8680 eller 8670, samt at man kort oplyser hvorfor en Lions pakke vil være ” en opmuntring 
for familien til jul” . Det er også ønsket, at man opgiver husstandens størrelse og hjemmeboende børns 
alder. Ansøgninger kan kun ske digitalt på Lions hjemmeside www.lry.dk  
 
Ansøgninger inden søndag den 5. december 
 
Lions har annonceret lokalt og på Facebook efter ansøgere. Der er sidste ansøgningsfrist 5. december. 
Det kan være familien selv der søger, men det kan også være naboer og bekendte. Der er også et 
samarbejde med kommunens præster og socialforvaltning, som vi beder hjælpe med at finde familier 
som kan have brug for hjælp.   
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