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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. 

I år kunne vi være rigtigt i gave humør, 
da vi havde fået mulighed for at uddele 
hele 23 julekurve hvilket er mere end 
en fordobling i forhold til 2007. 

Derfor besluttede vi, at vi i år ville 
kunne uddele 11 stk. til Bygderne, det 
blev besluttet at Isortoq skulle have 1 
stk., Tinetigilaq 2 stk., Sermiligak 2 
stk., Kungmiut 3 stk. og Kulusuk 3 stk. 
 
Den næste udfordring var så at få dem ud til bygderne, da man jo ikke lige kan 
køre ud med dem. Vi kontaktede derfor Air Greenland og ansøgte om sponsering 
af transporten (sker med helikopter), det var de meget positive over for, så der 
skal lyde en stor tak til Air Greenland. 
 

Så lavede vi en prøvekurv i butikken, hvor 
der var alt til en julemiddag, 
and, steg, rødkål, brunekartofler, ris a la 
mande, kager, slik og frugt samt 
en stor lakseørred fanget af en af de 
lokale. 
  
Vi fik så pakket 11 kasser således, at 
frysevarerne kunne ligge øverst i en svær 
plastikpose/sæk, dette for at de kunne 

tages op og lægges i fryser igen hvis noget gik galt med transporten. Det blev 
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der god brug for, idet de 2 kasser til 
Sermilaq og de 3 kasser til Kungmiut, var 
lastet i Helikopteren 3 gange og ude at 
flyve en tur 2 gange, før de nåede frem, 
der var meget dårligt vejr. 
 
Vi havde kontaktpersoner alle 5 steder 
som skulle sørge for at de blev afleveret 
til de rette modtagere i de 5 bygder. 

 
Derefter havde vi de 10 kasser her i byen, de skulle afleveres den 23. december 
om aftenen, kl. 1800 mødtes vi 3 hold med biler, det var traditionen tro 
snestorm, de 2 hold fik hver 3 kasser og mit hold fik 4 kasser. Mit hold havde 
fået 4 enlige mødre med 2-3-4 børn at udlevere til og vi havde fotoapparat med. 
Jeg skulle hilse og sige at det er en meget speciel og dejlig oplevelse at aflevere 
disse kasser, modtagerne ved det ikke i forvejen, der må mange kram og 
jubeludbrud til og en del glædestårer. Kasserne vejede 55 kg. så der var rigtigt 
meget i dem. 
 
Naturligvis skal der her fra Lions Club 
Ammassalik og modtagerne lyde en stor 
tak og et godt nytår, til alle de Lions 
klubber der fra Danmark har doneret 
disse julekurve og derved gjort det 
hele muligt for os. 
  
Med mange Løvehilsner. 
Robert Christensen Præsident. 
Lions Club Ammassalik 

 


