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Lions Club Ammassalik har gennem mange år haft, som en af sine 
fornemste opgaver, at tilgodese værdige trængende i Ammassalik 
kommune. 

Det er blandt andet gjort ved at uddele julekurve til mindre bemidlede 
familier i kommunen. 

Gennemsnitlig skattepligtig indkomst i kommunen for 
2005 lå på kr. 127.302,-, og brutto husstandsindkomsten 
for den laveste ¼ af kommunens indbyggere er kr. 
78.000,-. Så der er en del familier der har meget trange 
kår. 

Normalt uddeler vi 3-6 kurve â ca. kr. 800. Men 
takket være den meget gavmilde donation gennem 
minikataloget, var vi i julen 2006 i stand til at uddele 10 
julekurve â kr. 1.500. 

Flere medlemmer af Lions har gennem 
arbejde eller privat, stor viden om hvilke 
børnefamilier der er i stor trang. Desuden 

kontakter vi socialforvaltningen for at høre om de har 
emner, som trænger til at blive tilgodeset. 

Vi uddeler julekurvene den 23. december, 
efter kl. 16.00. Tidligere samme dag, har vi 
været i butikken (vi har kun den samme) og handle ind. Det 
foregår ved at vi prøvesamler en kurv for at ramme beløbet. 
Der er desværre ingen rabat, da der jo kun er den samme 
butik. 

I 2006 var det meningen at vi skulle køre alle varerne op 
til Lions Clubhus, for at samle dem i kurve. Imidlertid satte det ind med 
en kraftig snestorm, som lukkede vejen til Clubhuset. Men vi fik lov til at 
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låne butikkens lager og der var en af medarbejderne der 
hjalp med at pakke. 

Det er altid en udfordring at køre ud med julekurvene. 
Vejret er jokeren i spillet. Nogle år er det regnvejr, 
andre år er det spejlglat og i 2006 var det altså snestorm. 
De fleste modtagere af vores julekurve, bor væk fra vej. 
Så der skal tit kravles op og ned over fjeld. I 2006 var vi 
nær kommet galt af sted med de sidste kurve (som var 

papkasser). De var blevet så fugtige af sneen, at de 
var ved at smuldre. Men alle kurve kom ud. 

Der er altid stor interesse hos medlemmerne for at 
være med til at køre ud med julekurvene. ALLE steder 
vi kommer, er der ikke noget ekstra overskud til julen. 
Der er absolut intet at fejre jul med. Julen vil være 
som alle andre dage. Så når vi kommer med en kurv 
fyldt med madvarer, kolonial og lidt slik og kager til 

børnene så møder vi en taknemlighed 
der gør os flove. Vi kommer med overskud og skal efter 
nogle timer i kulden hjem i varmen til vores familier. Men 
den skyldfølelse opvejes rigeligt af den glæde og 
taknemlighed vi møder under uddelingen af julekurvene. 

Der skal derfor lyde et meget stort tak til de klubber 
der har tænkt på Lions Club Ammassalik. Så vi i 2006 kunne dele så mange 
julekurve ud. 

 


