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 har to formål: Dels at bidrage til at styrke menighedens salmesang ved gudstjenesterne, dels
– hvis der er lyst til det – at bidrage ved specielle lejligheder med korsatser mv.
Sangnetværket startede i efteråret 2017 og deltog i jubilæumsgudstjenesten for reformationen d. 29.oktober,
og ved ”De ni læsninger” d. 17. december.
Sangtræf
Netværket mødes på udvalgte datoer (oftest ved fyraftenstide)
i kirken/dåbsværelset.
Ved disse træf øves nye og gamle salmer, samt øvrige satser,
der skal anvendes ved udvalgte begivenheder.
Det er tanken, at sangnetværket på sigt også indbydes på
udvalgte søndage – hvis vi skal øve en ny salme eller lignende
før gudstjenesten.
Sangnetværket består til enhver tid af dem, der har tid og lyst. Der er altså pligt til at have lyst, når man
møder op – ikke til at være en stor sanger eller til at være med et bestemt antal gange!
Påsken 2018
Menighedsrådet har besluttet, at der i foråret 2018, skal være specielt fokus på Påskens begivenheder og
forløb; Sangnetværket indgår på forskellig vis heri med salmer og korsatser.
Kalender for Sangtræf op mod Påsken ser således ud:
Torsdag d. 08.02.18
Onsdag d. 28.02.18
Torsdag d. 22.03.18
- alle dage kl. 16.30 til 18.00 i Dåbsværelset/Kirken
Desuden mødes man i god tid før gudstjenesten, på de dage, hvor Sangnetværket indgår.
HUSK: Det er ikke en betingelse for at deltage, at man kan være med hele påsken - Sangnetværkets bidrag
passes til efter ”hvor mange og hvornår”.
Kontakt os for mere info om Sangnetværket samt tilmelding!
Bedste hilsener
Ingrid Bartholin Gramstrup, organist - organist@rykirke.dk , tlf. 25153312
Anne-Dorte Lange, medlem af menighedsrådet - ad@rykirke.dk, 25212242

