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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. 

Igen i år kunne vi, takket være den meget gavmilde 
donation gennem minikataloget, uddele 12 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. 

Allerede den 20. december startede vi med at købe 
ind til kurvene, Klubbens medlemmer mødtes i butikken 
for at få det hele klaret, hvorefter vi kørte det hele op til klubhuset. 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.  

Vi uddelte julekurvene den 23. 
december, efter kl. 17.00. 
Tidligere samme dag, samledes vi 
til rundstykker og kaffe i 
Klubhuset, hvor vi skulle pakke 
alle julekurvene. 

Der blev pakket på livet løs, og det blev et fantastisk resultat. 
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Da vi var færdige, delte vi os i 3 hold, der hver især 
skulle levere 4 julekurve rundt omkring i byen. Vejret var, 
som det kan ses på billederne godt, og der var ikke ligesom 
sidste år problemer med at komme frem, dog bor de fleste 
modtagere af vores julekurve væk fra vej. Så der skal tit 
kravles op og ned over fjeld. 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 2007 kunne dele så mange julekurve ud. 

Godt nytår til alle. 

 


