
TA’ TIL BANKO I RY...
Ry Hallerne søndag den 20. november kl. 13.30

En del af overskuddet fra julebankospillet skal bl.a. gå til hjælp til mennesker i Ry-området, som 
ikke har råd til at holde julea� en med familien eller sig selv. Det har desværre vist sig at � ere og 
� ere har behov for en hjælpende hånd op til jul. De sidste års mange ansøgninger viser, at her 
kan Lions træde hjælpende til.

Man kan selv søge, eller man kan søge på vegne af venner, bekendte eller familie til nogle der har brug 
for at blive opmuntret til jul. Kun borgere bosiddende i postnr. 8680 og 8670 kan komme i betragt-
ning. Da vi normalt får � ere ansøgninger end vi kan e� erkomme, vil vi prioritere familier med børn.

Der kan kun ansøges gennem Lions Rys hjemmeside, www.lry.dk.
Der kan ansøges i perioden 15. november til den 4. december.

Julehjælpspakker til familier der trænger til opmuntring

Bytorvet 22, 8680 Ry

Skanderborgvej 5  ·  Ry  ·  Tlf. 89 89 83 83

Skanderborgvej 5  ·  Ry  ·  Tlf. 89 89 83 83

Vi tilbyder alle former for rute- og turistkørsel
Uanset om du skal til naboen, København eller München –

så har vi busser og chauffører til ethvert formål

GODE OPLEVELSER
Tlf. 8689 1231 • rybussen@rybussen.dk
følg os på Facebook og www.rybussen.dk

PÅ HJUL

Se 
udflugter 

på www. 
rybussen.dk 

Kyhnsvej 21 • 8680 Ry • Tlf. 86 89 13 83

tømrermester
martin håsen jensen
Kyhnsvej 21 • 8680 Ry • Tlf. 86 89 13 83
E-mail: martin@mhj-ry.dk

Vind et gavekort til en 
værdi af 5.000 kr. 
skænket af

Annoncørerne hjælper Lions Club Ry med at kunne hjælpe

Huset der rummer det hele
Svømmehal 
25 meters bassin
Varmtvandsbassin

Børnebassin
Eventyrbassin
Vipper

WWW.THEMHALLERNE.DK

Saunagus
Stort spabad
Koldtvandskar
Kæmpe sauna
Solgård
Events

Moderne center
Masser af hold træning
Lange åbningstider
Gode priser
Lækre lokaler

Lækre retter
Mad ud af huset
Uge menu
Tapas hver fredag
Festmenuer
kurser og møder

www.himmelbjerggolf.dk
tlf. 87983100

Bakbjergvej 7 – 8653 Them


