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Lions julebanko i Ry klar igen 20. november 

 
Mange flotte gevinster er doneret. Der er i år en rekord præmiesum på 87.000,- kr. 

Vores succes fra sidste år med at ændre lidt på gamle traditioner, der fik en fornyelse. Lions har fortsat 

samarbejde med 2 sponsorer, som må siges at være langt fra de traditionelle halve grise og flæskesteg. Det er 2 

personers gavekort til en helikoptertur og et gavekort til en tur i luftballon, begge dele for 2 personer 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions julebanko nr. 51 
 

Lions har igen meget flotte præmier  med spændende fra gavekort fra Kvickly på 7.500,- kr., gavekort til nye 

vinterdæk, en festaften for 6 personer på Badehotellet i Ry og mange flere andre hovedgevinster. Lions regner 

med 650 deltagere, men håber dog vi kan slå publikumsrekorden fra 2019 på 720 deltagere.   
 

Sidegevinster og   spændende overraskelser under spillet til hele bordet. 

Lions Ry har spillet banko i Ry Hallen i 50 år, og skal hele tiden lave nogle små fornyelser og samtidig holde 

fast i traditionerne.  Lions vil gerne lave et bankospil der henvender sig til alle generationer og holde fast i de 

gode traditioner. Lions er ikke bange for fornyelse, hvorfor vi også i år kommer med overraskelser under spillet.   

I Lions tror vi der igen kommer mange og at der går rigtig mange gaveberigede bankospillere hjem med et eller 

andet i hånden, og så er vi som arrangører glade.    

 

Børn til og med 11 år får 1 gratis plade – Lions ser gerne familien samlet til Julebanko 

Lions vil gerne at Julebanko bliver en traditionsrig julestart med familiehygge, så alle børn til og med 11 år         

( ifølge med voksne ) for 1 gratis plade, og der er også lidt mundgodt til disse børn. 
 

Årets overskud forventes at blive 60.000,- kr. 

Lions forventer at årets julebanko igen giver et overskud på ca. 60.000,- kr., og er meget taknemlig for den store 

opbakning vi møder hos såvel annoncører i den husstandsomdelte bankoavis samt hos de mange gavesponsorer. 

Lions er alle steder blevet positivt modtaget, og det har været en god oplevelse for klubbens medlemmer at 

komme rundt til butikker og erhvervsliv og mærke opbakningen til Lions mange hjælpeopgaver. 
 

Overskuddet skal gå til julehjælpspakker og hjælp til borgere som trænger til en opmuntring. 

Lions vil primært bruge årets overskud på følgende områder: 

 

- Julehjælpspakker i lokalområdet til primært børnefamilier,   

- Hjælp til trængte borgere som trænger til en opmuntring i en svær hverdag.  

- Ude i den store verden bl.a.hjælp til Dittes børnehjem ”Make Them Smile” i  Kenya 

- Etablering af småbørnslegeplads i Ry i 2023   
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