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 Ry, den 13. december 2021 

Lions uddeler julehjælp til 40 i Ry området i år 
 

 

 

Kriteriet for udvælgelse 

Lions i Ry uddeler traditionen tro julepakker til medborgere i 

Ry området, som af forskellige grunde har svært ved at få 

holdt en ordentlig og anstændig jul. Kriteriet for tildeling er 

såvel økonomi som en opmuntring i en svær periode her til jul. 

Det er primært børnefamilier i området postnummer 8680 og 

8670, der har kunnet søge. Lions har lavet ansøgningsproce-

duren digital, for at sikre, at der indsendes de ønskede 

oplysninger til vurdering hos Lions.   
Fototekst:Julepakkeudvalgets formand Niels Freudendahl 

og udvalgsmedlem Knud Martin Kjeldsen pakker varer 

sammen med personalet i Superbrugsen ( foto Karl-Erik 

Jørgensen ) 

Glade givere og glade modtagere.   

Lions har igen i år oplevet en stor efterspørgsel efter julehjælpspakker, hvilket nok afspejler, at økonomien er 

presset hos mange. Lions er meget glad over at kunne hjælpe de familier som har søgt. 

I Lions glæder vi os over, at vi med vore sponsorer og besøgende fra bl.a. julebankospillet den 21. november er 

i stand til at hjælpe” udtaler julehjælpsudvalgets formand Niels Freudendahl fra Lions i Ry, og fortsætter 

” vi har i år efterkommet 35 ønsker om julehjælpspakker, og pakkernes indhold afspejler julehjælpsudvalgets 

vurdering fra ansøgning til ansøgning om behovet for hjælp.”   

 

Midler fra Julebanko 
Midlerne til julepakkerne stammer fra det årlige Julebanko, som i 2021 havde deltagelse af 620 og et overskud 

på 65.000 kr.    

 

Gavepakker er klar til uddeling fra fredag formiddag 
Lions udleverer fra fredag den 17. december til mandag den 20. 

december kl. 18 .  

”Modtagerne har fået besked søndag med e-mail. 

Julehjælpspakkerne er med spændende kolonialvarer og Lions har 

også vedlagt et gavekort til brug hos slagteren  og/eller noget til 

de mindre børn. Forældrene har mulighed for at købe en gave til 

børnene og dermed skabe varme og glæde i familien.” fortsætter 

Niels Freudendahl fra Lions.   

 
Udleveringssted i 2021 – SUPERBRUGSEN på Parallelvej i Ry 

Lions har lavet en aftale om pakning og udlevering hos SUPERBRUGSEN på Parallelvej i år. 


