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Ry Hallen - Søndag den 24. november kl. 13.30
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Aktive rejser 
til hele verden

Se mere på 
www.topas.dk

Annoncørerne hjælper Lions Club Ry med at kunne hjælpe

Jeg, Hans Alexandersen, havde fornøjelsen at blive 
optaget i Lions Ry i 2013 . 

Anledningen var lidt tilfældig – ved en julekomsam-
men i vores lille by Svejstrup , talte jeg med Christian 
som er Lions medlem . Egentligt talte vi om hvad vi 
bruger vores tid til nu, hvor vi var blevet mere modne. 
Talte om hvad der er vigtigt i livet når man nu har 
fået sin sofa og sine alufælge. Hvad der giver fylde og 
mening . Og kunne jo ret nemt blive enige om at � ere 
alufælge blev vi nok ikke så meget lykkeligere af . Jo 
måske den dag de er købt og dagen efter hvis det går  
højt –Men derefter ?? 

Glæden � nder vi – og andre kan jo gerne være uenige 
– i fællesskabet med andre, og ved at kunne give noget 
til dem der har mindre, eller har det sværere end vi selv. 

Og det er kort sagt hvad Lions handler om . Man 
bliver en del af  stærkt fællesskab med klubånd eller 

holdånd, der godt kan sammenlignes med den ånd 
der på et godt fungerende fodboldhold. Her er kam-
meratskab , respekt og nysgerrighed og muligheden 
for at lære en masse venlige mennesker fra dit lokal 
område at kende.

Efter min erfaring er det ganske let at komme ind i 
Lions. Her er åbne arme, nysgerrighed uden bagtanke 
og en grad af ”ordentlighed” som kun har aftvunget 
mig respekt.

At man så samtidig er med til at støtte trængende
mennesker både lokalt og uden i den store verden
gør jo at den samlede ”pakke” giver rigtig god mening.

Er du blevet nysgerrig kontakter du et medlem Lions
Ry og vi taler om det praktiske.    Du kan se mere om 
Lions på www.lions-ry.dk 

 Ny i Lions – Hvordan det ?  Kan anbefales - men er vanedannende !

KLINIK
for Fysioterapi i Ry

v/Steffen Nielsen, Hanne Meyer og Michael Hald

Handicap venlige omgivelser

Mandag-torsdag kl. 08.00-17.30
Fredag kl. 08.00-15.00
Ellers efter aftale.
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Word, Excel, PowerPoint & Outlook
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på din iPad

EDUCATION4YOU ApS
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Lions  uddeler hvert år mange julehjælspak-
ker, og ved, at de har skabt glæde hos de 
mange modtagere op til julehøjtiden.
Lions ville også gerne glæde de mange nye 
� ygtninge som er kommet til Ry i året løb, 
og derfor skulle holde jul her for første gang. 
Lions havde inviteret de 24 familier til en 
lille festlig julesammenkomst i Aktivitetshu-
set, hvor Flygtninge Frivilliggruppen trakte-
rede med lidt men godt og til en snak de nye 
� ygtninge imellem og med os Ry beboere. 
Der var samlet mennesker fra 7 nationer, So-
malia, Syrien, Irak, Iran, Columbia, Tjetje-
nien og Danmark, og snakken gik på bedste 
vis, med det sproglige der kunne � ndes fæl-

les for a� enen. Den glade stemning og den 
gode vilje gav en rigtig hyggelig a� en.
Lions ville gerne med sammenkomsten for-
tælle lidt om de danske traditioner vi har i 
Danmark i højtidsperioden jul og nytår. Vi 
ville også gerne vise, at vi har tradition for, at 
vi glæder hinanden med gaver. Derfor havde 
Lions købt en pose med julegodter til alle 
de inviterede familier, så de også kan hygge 
sig og vide, at mens danskerne fester, tæn-
ker vi også på de nye gæster som er � yttet til 
Ry. Det var et arrangement der var støttet af 
Pressalit A/S

7 nationers julevelkomst med Lions

Steen Hassager Petersen
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Hovedgevinst i spil nr. 18

Lions Kildebjerg-Ry
Motionsløbet

14. juni med start ved Ry Hallen
2.5 Km. - 5 Km. - 10 Km. 

Mere information på www.lions-lobet.dk

Tak til sponsorerne for de mange præmier

SILKEBORG 
RY GOLKLUB 
har givet 16 gavekort 
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Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2015”Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2014”
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Mere information på www.lions-lobet.dk

RISTORANTE 
DA ANGELO

Randersvej 1, 8680 Ry

Låsby Auto og
Undervognscenter

Ole Rømersvej 7, 8670 Låsby
Tlf.: 86 95 14 90 

Kildebjerg Erhvervspark
Rugaardsvej 5, 8680 Ry

NYBYGGERI - TILBYGNING - OMBYGNING
Kloak-, Beton-, Flise- og Murerarbejde udføres

Murerfirmaet

Fabricius Haunstrup ApS
Kildebjerg Skovvej 37 · 8680 Ry
Tlf. 4019 5390/4011 5390
Fax 8689 1172

Ring og få en snak!

WWW.BONEFELD-BYSTRUP.DKParallelvej 5, 8680 Ry, tlf. 86 89 19 66

Tulstrup Kro, Hotel Blicher og Låsby Kro har givet � otte gavekort til en festlig aften med god mad.

Tak til sponsorerne for de mange præmier
ARNE JACOBSEN ROMAN 

KØKKENUR 
til 1.495 kr. 

SILKEBORG 
RY GOLKLUB 
har givet 20 gavekort 

Mange gavekortspræmier 

Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2014”

Lions Kildebjerg-Ry
Motionsløbet

14. juni med start ved Ry Hallen
2.5 Km. - 5 Km. - 10 Km. 

Mere information på www.lions-lobet.dk

RISTORANTE 
DA ANGELO

Låsby Auto og
Undervognscenter

Ole Rømersvej 7, 8670 Låsby
Tlf.: 86 95 14 90 

Kildebjerg Erhvervspark
Rugaardsvej 5, 8680 Ry

NYBYGGERI - TILBYGNING - OMBYGNING
Kloak-, Beton-, Flise- og Murerarbejde udføres

Murerfirmaet

Fabricius Haunstrup ApS
Kildebjerg Skovvej 37 · 8680 Ry
Tlf. 4019 5390/4011 5390
Fax 8689 1172

Ring og få en snak!

WWW.BONEFELD-BYSTRUP.DKParallelvej 5, 8680 Ry, tlf. 86 89 19 66

Tulstrup Kro, Hotel Blicher og Låsby Kro har givet � otte gavekort til en festlig aften med god mad.

Tak til sponsorerne for de mange præmier
ARNE JACOBSEN ROMAN 

KØKKENUR 
til 1.495 kr. 

SILKEBORG 
RY GOLKLUB 
har givet 16 gavekort 

Mange gavekortspræmier 

Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2015”Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2014”

Lions Kildebjerg-Ry
Motionsløbet

14. juni med start ved Ry Hallen
2.5 Km. - 5 Km. - 10 Km. 

Mere information på www.lions-lobet.dk

RISTORANTE 
DA ANGELO

Randersvej 1, 8680 Ry
Tlf.: 86 89 30 99

Låsby Auto og
Undervognscenter

Ole Rømersvej 7, 8670 Låsby
Tlf.: 86 95 14 90 

Kildebjerg Erhvervspark
Rugaardsvej 5, 8680 Ry
Telefon: +45 8230 7000

NYBYGGERI - TILBYGNING - OMBYGNING
Kloak-, Beton-, Flise- og Murerarbejde udføres

Murerfirmaet

Fabricius Haunstrup ApS
Kildebjerg Skovvej 37 · 8680 Ry
Tlf. 4019 5390/4011 5390
Fax 8689 1172

Ring og få en snak!

§§§ §§

Landinspektørfirmaet

Bonefeld & Bystrup A/S

WWW.BONEFELD-BYSTRUP.DK

Ellemosen 3C
8680 Ry

Tlf   75753433
Fax 75753961

ry@landplan.dk

Udstykning
Ejerlejligheder
Skelafsætning
Bygningsafsætning
Landbrugssager
Opmåling
Lejemålsgrænser

VI HAR FOKUS PÅ RESULTATET

WWW.BONEFELD-BYSTRUP.DKParallelvej 5, 8680 Ry, tlf. 86 89 19 66

Tulstrup Kro, Hotel Blicher og Låsby Kro har givet � otte gavekort til en festlig aften med god mad.

Tak til sponsorerne for de mange præmier
ARNE JACOBSEN ROMAN 

KØKKENUR 
til 1.495 kr. 

SILKEBORG 
RY GOLKLUB 
har givet 20 gavekort 

Mange gavekortspræmier 

Knudhule |  Randersvej 88  |  8680 Ry  |  86 89 14 07

mail: info@knudhule.dk  |  www.knudhule.dk

Jysk Festudlejning
Ole Rømers Vej 20, 8670 Låsby
Tlf. + 45 86 95 16 65
mail: laasbytelt@hotmail.com
www.laasby-festudlejning.dk

Casio 
G-SHOCK 
ur-værdi 
kr. 1098,-

Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2014”

A
nnoncesponsor

Lions Kildebjerg-Ry
Motionsløbet

14. juni med start ved Ry Hallen
2.5 Km. - 5 Km. - 10 Km. 

Mere information på www.lions-lobet.dk

Tulstrup Kro, Hotel Blicher og Låsby Kro har givet � otte gavekort til en festlig aften med god mad.

Tak til sponsorerne for de mange præmier

Kyhnsvej 20, 8680 Ry
Mange gavekortspræmier 

til en god middag

Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2014”

Lions Kildebjerg-Ry
Motionsløbet

14. juni med start ved Ry Hallen
2.5 Km. - 5 Km. - 10 Km. 

Mere information på www.lions-lobet.dk

Tulstrup Kro, Hotel Blicher og Låsby Kro har givet � otte gavekort til en festlig aften med god mad.

Tak til sponsorerne for de mange præmier

Kyhnsvej 20, 8680 Ry
Mange gavekortspræmier 

til en god middag

Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2014”

Lions Kildebjerg-Ry
Motionsløbet

14. juni med start ved Ry Hallen
2.5 Km. - 5 Km. - 10 Km. 

Mere information på www.lions-lobet.dk

Tulstrup Kro, Hotel Blicher og Låsby Kro har givet � otte gavekort til en festlig aften med god mad.

Tak til sponsorerne for de mange præmier

Kyhnsvej 20, 8680 Ry
Mange gavekortspræmier 

til en god middag

Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2015”Tak til sponsorer til “Lions Kildebjerg-Ry motionsløbet 2014”

Lions Kildebjerg-Ry
Motionsløbet

14. juni med start ved Ry Hallen
2.5 Km. - 5 Km. - 10 Km. 

Mere information på www.lions-lobet.dk

Tulstrup Kro, Hotel Blicher og Låsby Kro har givet � otte gavekort til en festlig aften med god mad.

Tak til sponsorerne for de mange præmier

Kyhnsvej 20, 8680 Ry
Mange gavekortspræmier 

til en god middag

Rugaardsvej 5-8680 Ry
Tlf.: +45 2830 6000
Web: kildebjerg.com
info@kildebjerg.com

Kyhnsvej 2, 8600 Ry

www.officetilalle.dk
Tlf. 7021 7171

Microsoft Office
- det kan jeg lære dig alt om, 

    i små video-bidder...

Kontakt Elsebeth Videbæk for nærmere oplysninger

I børnefolkekøkkenet kan alle børn og unge 
komme og få et gratis måltid. Det sker i Børne og 
Ungehuset Mælkebøtten i alle hverdage fra man-
dag- fredag. Madlavningen starter klokken 15.00 
hvor børnene får mulighed for at være med til at 
planlægge og lave maden sammen med medarbej-
derne i Mælkebøtten. Klokken 17.00 serveres der 
mad for de børn og unge der har lyst til at være 
med og spise. Under fanen madplan kan man se 
hvad der serveres. Det er som regel varm mad der 
laves, men der laves også en bagedag engang imel-
lem.

Hvorfor er der behov for et  
børnefolkekøkken?
Siden Børne og Ungehuset Mælkebøtten åbnede 
i 2006 har Mælkebøttecentret erfaret, at mange af 
de børn og unge der benytter Børne og Ungehuset 
Mælkebøtten ikke har fået mad nok og er sultne. 
Det er ikke hverdag, de børn har fået noget at spise 
derhjemme. Hvis de er sultne og ikke har noget 
mad at spise, har de fået noget af den mad, som 
serveres for de børn der bor i døgnafdelingen. 
De erfaringer samt det faktum at der er undersø-
gelser der bekræfter at der er børn der sulter, har 
gjort det naturligt for Mælkebøttecentret at åbne 
børnefolkekøkkenet. .Børnefolkekøkkenet åbnede 

i august 2014 og har indtil videre haft ca. 15-20 
spisende børn hver gang.

Lions støtter børnefolkekøkkenet i Nuuk på Grønland

Skanderborgvej 4, 8680 Ry

Skanderborgvej 4, 8680 Ry

TA’ TIL BANKO I RY...
Ry Hallerne søndag den 21. november kl. 13.30

Paintersyarn.dk
Farveri / showroom
Brunhøjvej 8, Ry 

Kløftehj 1, Ry

SØNDAG DEN 9. JANUAR - 2022

Nytårskoncert i Århus Musikhus

En festlig koncert der skyder året i gang med Harmoniorkesteret 
TONICA. En afslappet eftermiddag med dejlig musik, sjove 
indslag og stolte traditioner.
Pris inkl. bus og entre kun 200,- kr. Afg. fra Ry Station kl. 14.00

Alt billet forsalg er hos KANDIS, Kyhnsvej 1, Ry 
(ej Dankort - gerne mobile pay 2462 6026)

Ry Borgerforening havde 
125 års jubilæum 1. januar 2020
En forening fra tiden og i tiden

Er du ikke medlem, kan du melde dig ind på foreningens hjemmeside 
www.ryborgerforening.dk for 100,- kr. om året for hele husstanden

Spis og spil med i det populære medlemsarrangement 
Gule ærter med tre slags kød, én øl, én snaps, kaffe med 
småkager og to bankokort med chance for at vinde mange 
� otte præmier. Alt dette velvære for kun 175,- kr. 
Seneste dato for køb af billetter torsdag den 10. januar 

Banko og Gule ærter
Tirsdag den 18. januar kl. 18.30

Ry Hallen, Thorsvej 32, Ry

Alt billet forsalg er hos KANDIS, Kyhnsvej 1, Ry 
(ej Dankort - gerne mobile pay 2462 6026)

Alt godt
murerarbejde

udføres


