Pressemeddelelse fra Lions Julebanko
søndag d. 20. november 2022 i Ry Hallen

755 bankospillere skabte 80.000 kr. i overskud
Deltagerrekord gav stort overskud – julebanko er familiernes fest
Generationerne hygger sig sammen
Der var igen mange som havde børn og børnebørn med i alle aldre, der var
også plads til lidt børnepasning . Lions mål med at ”Julen starter i Ry med
Julebanko” for alle aldre, oplevede vi til fulde i år.
Lions julebanko med ny rekorddeltagelse
Lions Club i Ry havde store forventning om deltagelse. De forventninger blev
indfriet til fulde med 755 deltagere i en hal der summede af forventning. I
samarbejde med Ry Hallen havde Lions sat borde / stole op til 700 deltager, så
der var pres på, for at skabe flere pladser, så alle kunne komme ind, og ingen
forældre med børn måtte gå hjem fra en lukket dør, og alle kom ind. Der var mange fra byen, oplandet og fra andre byer, Af
gevinstlisten kan vi se, at mere end halvdelen af præmierne gik til folk fra København, Horsens, Them, Silkeborg, Århus og
Brædstrup, så Lions glæder sig over, at ”landets største julebanko” er blevet kendt et pænt stykke fra Ry

Ekstra flotte præmier for mere end 87.000,- kr.
Byens handlende og områdets erhvervsliv støttede igen massivt op om dagen med flotte præmier. Knudhule Badehotel
med et gavekort til 6.600 kr. og Kvickly Ry gav gavekort for i alt 7.500,- kr., der var ballontur, helikopterture, flotte
gavepakker og mange gavekort til f.eks. tur med el-bådene på havnen og Irsk aften 18. marts, og sådan kunne rækken af
gode og forskellige gevinster fortætte.
Der var med de mange sidegevinster til begge sider af gevinstmodtageren og bordoverraskelser til hele bordet ( 3 borde),
som er blevet en god tradition for julebanko, så at så mange som muligt får en gave med hjem, og der var mange glade
mennesker med en gevinst i hånden, og alle fik en god og festlig oplevelse denne søndag eftermiddag.
Flot overskud på 80.000,- kr. til velgørenhed
Resultatet viser et fantastisk overskud på mere end 80.000,- kr., som bl.a. skal bruges til julevelgørenhed. Lions Club vil
igen i år uddele julepakker til borgere som trænger til en opmuntring, og de enkelte kan selv søge og bekendte kan også
søge
Der vil også blive mulighed for at støtte andre gode lokale formål. Ansøgere kan hente vejledning på Lions hjemmeside
www.lry.dk
Julemanden svigtede ikke julebanko i år
Den ”rigtige julemand” gik rundt og delte gaver ud til alle børn. Det var en julepose med lidt forskelligt i. Der var sikret, at
der var til alle børnene, samt at julemanden gav børnene et venligt ord med på vejen.

Danmarks største julebanko er klar igen 26. november 2023.
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