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SYNG!
Hver gang vi mødes i kirken synger vi. Fællessangen er – og har altid været – et af de bærende elementer for kirkens fællesskab.
De senere år har vi ved Ry kirke forsøgt at skabe
endnu flere muligheder for at synge sammen, og
for at vedligeholde eller opbygge kendskab og
fortrolighed med den danske sangskat – som vi
finder den i salmebog og højskolesangbog. Vi har ved kirken tilbud om morgensang
og fyraftenssang, sangaftener, babysalmesang, spirekor, kirkekor, marathonsangdag i samarbejde med Ry højskole samt en hel særlig ”Ry kirke”- opfindelse: Sangnetværk. Se mere om mulighederne på
rykirke.dk
Ry kirke er ikke alene om at sætte fokus på fællessangen. Både i byen og regionen
og på landsplan er der rigtig mange tiltag disse år. Fra sommerens Syng-sammen i
Anna Klindts Have og på biblioteket over Stemmer Bygger Bro-projektet i Århus, til
Natkirken på Strøget i København, der samler op til 800 mennesker en fredag aften
…. Og det forlyder, at visse arbejdspladser begynder at indlede møder med en
sang, og folkeskolen og universiteterne tager fællessangen op igen.
Alle har ét til fælles: erfaringen af, at det skaber glæde at synge sammen. Forskning på området fortæller, at samhørighedsfølelsen styrkes, - og fællessang påstås
endda at være med til at stabilisere hjerterytmen og afhjælpe stresssymptomer! Det
virker nemlig beroligende, når vi fokuserer på fællesaktiviteten. Når ”Kunsten ikke
at være sit eget centrum” lykkes, - så får vi et åndehul i hverdagen. Også selvom –
eller på trods af, eller måske i kraft af – at når vi deler vores stemmer med
hinanden, så deler vi også en sårbarhed.
Det er alt sammen kirkens 1000-årige erfaring: når du oplever, at du ikke kan eller
skal bære alt alene, og du bruger energi uden for dig selv, føler du glæde og frihed.
Det har sangen og troen til fælles.

CAFÉ-EFTERMIDDAG I RY SOGNEHUS
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 14.30-16.30
”Jeg har ikke tid”
Hvad vil det sige at slå tiden ihjel eller sætte tiden i stå
og hvornår blev vi så afhængige af at styre tiden, at vi
endte med at blive slaver af den? Povl Chr. Balslev, organist, kantor og klokkenist, ved Vor Frue kirke i
Svendborg, samt komponist, foredragsholder og tidligere højskolelærer , vil med
fortællinger, digte og sange, kredse om ”Tid”.
Der venter en både tankevækkende og fornøjelig eftermiddag.

MINDEKONCERTER PÅ RY KIRKEGÅRD
SKANDERBORG KULTURAFTEN
20. SEPTEMBER KL. 17.00 OG KL. 20.00
Sanger, Lotte Birkmose og violinist, Knud Erik Steengaard spiller to korte akustiske
mindekoncerter om savn, tab og sorg. Det giver en mulighed for gennem musik at
mindes dem, vi har mistet. Evergreens, nye numre og salmer spilles denne aften.
Ry kirkegård er en smuk have, hvor alle tanker, følelser og stemninger har plads også de svære. Derfor er det her, mindekoncerterne hører til.
Den første koncert foregår i dagslys og den anden i mørke med levende lys.
SPILLEMANDSMESSE V. ”JYDSK PÅ NÆSEN”
Ry kirke d. 22. september kl. 11.00
Spillemandsmessen er en gudstjeneste, som udelukkende
gennemføres med musik og sang i danske
spillemandsrytmer.
Messen indeholder sange og salmer med tekst af Holger
Lissner og musik af Ivan Damgaard og Michael Sommer,
som begge spiller i Jydsk på Næsen. Messen indeholder
desuden enkelte traditionelle salmer, spillet i spillemandsrytmer.
Ud over Jydsk på Næsen deltager kor, sangnetværk, solist og præster i opførelsen.
MORGENSANG I RY KIRKE
Onsdag d. 25. september kl. 9.00 og onsdag d. 30. oktober
KIRKEBIL
Gratis kørsel for dårligt gående og kørestolsbrugere Sognets dårligt gående og
kørestolsbrugere kan bestille gratis kørsel til og fra alle Ry Menighedsråds arrangementer
i sognehuset og kirken ved henvendelse til Skanderborg Taxa,
telf. 86 51 00 00/ 70 25 25 25

CAFÉ-EFTERMIDDAG I RY SOGNEHUS
Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 14.30-16.30
”Forfatteren Martin Andersen Nexø’s liv og forfatterskab”
I år er det 150 år siden, at forfatteren Martin Andersen Nexø blev født. Ingrid Bartholin vil fortælle om hans farverige, modsætningsfyldte og spændende liv og hans
politiske og ideologiske engagement. og aktuelle i deres skildringer af menneskeskæbner og livssyn.
SANGAFTEN I RY KIRKE
Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30
Organist og kirkesanger ved Ry kirke tilrettelægger en aften med fællessang
SANGNETVÆRK – RY KIRKE
Interesserer du dig for livet i og omkring Ry Kirke? Er du glad for at synge?
Har du lyst til at være med til at styrke salmesangen i Ry Kirke?
Så skal du deltage i sangnetværket!
Sangnetværket består til enhver tid af dem, der har tid og lyst. Du skal ikke være
en stor sanger eller eller melde dig til at være med et bestemt antal gange!
Se rykirke.dk eller forhør dig i kirken
ALLE HELGENS VANDRING I DET MIDTJYSKE SØHØJLAND
Lørdag den 26. oktober. kl. 10.00 start fra Ry kirke
Vi vandrer i egnen omkring Ry og Laven. Vi er mennesker,
der på hver vores måde mindes eller savner eller sørger eller gør det alt sammen. Vi husker og glæder os over de døde. Fordi de var levende. Livet bliver aldrig det samme igen dette er en erfaring enhver, der har mistet, har gjort. Det er det, der er så svært at
få ind i hovedet og kroppen, når man har mistet – hvad enten det så er død, skilsmisse eller noget helt tredje, der har slået det gamle liv i stykker. Alle Helgen er fra
oldkirkens tid vidnernes dag. Berit Søndergaard leder os i det ydre landskaber,
mens pilgrimspræst Elisabeth Lidell står for forkyndelsen.
BABYSALMESANG, SPIREKOR OG KIRKEKOR v. kirkesanger Birgitte Dürr
Se www.rykirke.dk
AGNETES KAFFESTUE I EFTERÅRET ER
TORSDAG DEN:
15/8-19/9-17/10-21/11-19/12

KONTAKT: Anne 21218983, Mette Obel 22231263
Tove 20927728, Kirkekontoret 86891350

GUDSTJENESTER

KONTAKT

I RY KIRKE
SOGNEPRÆSTER:
SEPTEMBER

Jesper Hanneslund

4. september 12. s. e. Trinitatis kl. 19.00 Jesper Hanneslund

Tlf. 86891395 · jeha@km.dk

8. september ingen gudstjeneste.

Dorthe Gudmund Larsen

15. september 13. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

Tlf. 86893932 · dgl@km.dk

22. september Spillemandsmesse kl. 11.00

KIRKEKONTORET

24. september Familiegudstjeneste kl. 17.00

Kordegn Mette Lai

29. september 15. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Jesper Hanneslund

Tlf. 86891350 · metla@km.dk
KIRKEGÅRDSKONTORET

OKTOBER
6. oktober 16. s. e. Trinitatis kl. 11.00 Dorthe G. Larsen
13. oktober 17. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

Kirkegårdsleder Gry Römhild
Tlf. 86891549 ·
kirkegaarden@rykirke.dk

20. oktober 18. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

KIRKETJENERE:

27. oktober 19. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Jesper Hanneslund

Lena Zweiniger ·

29. oktober familiegudstjeneste kl. 17.00

kirketjener@rykirke.dk

Sara Raas ·
sognehus@rykirke.dk
ORGANIST:
Ingrid B. Gramstrup ·
Når gudstjenesten er kl. 10.00, serveres der kaffe i
dåbsværelset efter gudstjenesten

organist@rykirke.dk
KIRKESANGER:
Birgitte Dürr ·
kirkesanger@rykirke.dk

Ry kirkes hjemmeside:
www.rykirke.dk

Gudstjeneste på Ryvang d. 25. september kl. 14.00
Dorthe G. Larsen
Gudstjeneste på Ryvang d. 30. oktober kl. 14.00
Jesper Hanneslund

Ry kirkenyheder kan sendes til din
mail.
Send en mail til metla@km.dk
eller ring til 86891350, hvis du
ønsker at modtage nyhedsbrevet
pr. mail.

