GUDSTJENESTER
I RY KIRKE
APRIL
7. april Mariæ bebudelse kl.10.00 Jesper Hanneslund
14. april Palmesøndag kl. 10.00 Jesper Hanneslund
18. april Skærtorsdag kl. 19.00 Jesper Hanneslund
19. april Langfredag kl.10.00 Dorthe G. Larsen

21. april Påskedag kl. 10.00 Dorthe G. Larsen
22. april 2. Påskedag kl. 10.00 Dorthe G. Larsen
28. april 1.s.e. Påske kl. 11.00 Jesper Hanneslund
MAJ
5. maj 2.s.e. Påske kl. 10.00 Dorthe G. Larsen
12. maj 2.s.e. Påske kl. 10.00 Jesper Hanneslund
14. maj Familiegudstjeneste kl. 17.00 Dorthe G. L.
17. maj St. Bededag Konfirmation kl. 9.30 og kl. 11.00
18. maj Konfirmation kl. 9.30 og kl. 11.00

KONTAKT
SOGNEPRÆSTER:
Jesper Hanneslund
Tlf. 86891395 · jeha@km.dk
Tlf. 86893932 · dgl@km.dk
KIRKEKONTORET
Kordegn Mette Lai
Tlf. 86891350 · metla@km.dk
KIRKEGÅRDSKONTORET
Kirkegårdsleder Gry Römhild
Tlf. 86891549 · gry@rykirke.dk

Lena Zweiniger · lena@rykirke.dk

Sara Raas · sara@rykirke.dk

26. maj 5.s.e.Påske Kl. 10.00 Jesper Hanneslund

Ingrid B. Gramstrup ·
ingrid@rykirke.dk
KIRKESANGER:
Birgitte Dürr ·

birgitte@rykirke.dk

AGNETES KAFFESTUE
14.30-16.30
d. 25. april

Onsdag d. 24. april og onsdag d. 29. maj er der

d. 16. maj

Ry kirkes hjemmeside:
www.rykirke.dk

morgensang i Ry kirke kl. 9.00
Gudstjeneste på Ryvang d. 24. april kl. 14.00
Jesper Hanneslund
Gudstjeneste på Ryvang d. 29. maj kl. 14.00
Dorthe G. Larsen

Hvis du ønsker at
modtage nyheder via
mail kan du skrive dig på
mailinglisten som ligger i
både kirke og
sognehus eller skrive til
Mette Lai, metla@km.dk

KIRKETJENERE:

ORGANIST:

Når gudstjenesten er kl. 10.00, serveres der kaffe i
dåbsværelset efter gudstjenesten

april/maj 2019

Dorthe Gudmund Larsen

19. maj Konfirmation kl. 10.00
30. maj Kr. Himmelfart kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

RY KIRKE

Ry kirkenyheder kan sendes
til din mail.
Tilmelding til mailinglisten til
metla@km.dk

OM HELLIGDAGENE I FORÅRET
Året har en rytme: forår-sommer-efterår-vinter. Livet har en rytme: barndom-ungdom-manddom
(m/k)-alderdom. Dagen har en rytme: morgen-middag-aften-nat. Sådan har kirkeåret det også
med sine højtider. Og de næste par måneder er kulminationen på kirkeårets fester. Alle de største højtider ligger inden for et halvt år – nemlig fra advent til pinse.
I Ry kirke skal vi fejre påske med gudstjenester palmesøndag, skærtorsdag aften, langfredag,
påskedag og 2. påskedag. Sidste år lagde vi noget ekstra for sanserne til gudstjenesterne. I år er
vi mere afdæmpede, men dog: der vil være tillagt musikalske indslag i gudstjenesterne.
Snart efter påsken kommer den store konfirmationsweekend i forbindelse med St. Bededag, hvor
der vil være hundredvis af mennesker fredag – lørdag – søndag, der fejrer deres teenagers konfirmation.
Kun 10 dage efter er det så Kristi Himmelfartsdag og endnu 10 dage derpå: pinse.
Sådan kulminerer det hele nu frem til og med pinse – samtidig med, at foråret bryder igennem og
solen igen får magt. I kirken vil der lyde ord om at ved siden af alt det, der sker i en bestemt rytme og som er så tydeligt for enhver, har vi også det uregerlige i vores liv: troen, håbet og kærligheden, glæden, sorgen, handlekraften, magtesløsheden. Alt det, der kan erfares på tværs og på
trods af alle andre rytmer.

TANKER OM KONFIRMATION
Som kirkeårets festlige halvår kulminerer med påske og pinse, sådan kulminerer
undervisningen af byens godt 100 konfirmander med konfirmationen i bededagsferien
17.-18.-19. maj.
Vi præster og medarbejdere ved Ry kirke glæder os! Det er altid en virkelig dejlig og
festlig og glædelig begivenhed! Tænk, - over 100 familier i Ry sogn står i den anledning i en fælles livssituation, og gør sig umage og mange forberedelser. Det mærkes i
hele byen.
Kunne man opleve det her fra præsternes synspunkt, ville ethvert skeptisk udsagn om
at ”de unge gør det kun for gaverne og pengenes skyld ” forstumme.
Selvfølgelig er fest og gaver velkomne! Og hvornår i livet kan man egentlig opleve noget lignende? Det er bare om at nyde opmærksomheden og forkælelsen.
Så er der det med troen og bekræftelsen, som konfirmationen jo er. Bag det JA, som
konfirmanderne siger i kirken, ligger mindst 50 timers undervisning og en del gudstjenester. Og det er det her bagvedliggende, der ganske vist er skjult for de fleste, men
som gør, at konfirmanderne er kommet frem til selv at kunne og ville sige JA.
Undervisningen har bl.a. handlet om at pege på, at der er så meget mere på spil i et
liv, end mennesket selv sætter i værk. Og har man én gang fået øje på det, så er det
faktisk ikke så svært at sige, at man tror på Gud.
Vi har i undervisningen taget udgangspunkt i vores liv her og nu. Dér finder vi det fælles i livet på tværs af generationer. Det dybeste: at vi er her på fælles vilkår – vi bliver
født, vi skal dø, og der i mellem går livet så mange forskellige veje. Men også det fælles på overfladen, på facaden: bl.a. vor tids præstationskultur, hvor alt skal vejes og
måles, så vi så let forledes til at tro, at kun succeser, perfektion og 12 -taller tæller. Det
lider mange unge under. Der findes mistrivsel, stress, angst og depression. Så der er
al mulig grund til at tale den kultur imod! Og det er kristendommen og troen fantastisk
god til.
Hvis du kunne tænke dig at se et eksempel på, hvad udgangspunktet for et par timers
undervisning kunne være, så prøv at gå på YouTube, find Mary Fondens lille video, der
hedder ”Hvor længe kan du holde vejret”. Den har dannet udgangspunkt for mange gode samtaler med både konfirmander, store teenagere og unge voksne. Samtaler, der
også tit er endt i en dybere forståelse af, hvad dåben sætter dig fri til.
Her fra Ry kirke ønsker vi TILLYKKE med konfirmationen!
KIRKEBIL
HUSK AGNETES KAFFESTUE DEN
TREDJE TORSDAG I HVER MÅNED
KONTAKT:
Anne 21218983,
Mette Obel 22231263
Tove 20927728,
Kirkekontoret 86891350

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

PÅSKE
PALMESØNDAG
Palmesøndag hører vi i
kirken om, at Jesus rider
ind i Jerusalem på et
æsel og bliver modtaget
af det jødiske folk som en
konge. Folket har lagt deres kapper og palmegrene på vejen foran ham for
at hylde ham.
SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag var dagen
før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han
afsked med sine disciple
ved den sidste nadver,
som er skildret på utallige
nadverbilleder.
LANGFREDAG
Jesus bliver dømt til døden, korsfæstet på Golgata og begravet i en
gravhule.
PÅSKEDAG
Påskedag fejrer vi, at
Jesus opstod fra graven.
2. PÅSKEDAG
Anden påskedag fortsætter fejringen af Jesus’ opstandelse. Her fokuserer
vi især på, at Jesus som
den opstandne igen mødte sine disciple og fulgte
dem i livet.

PÅSKENS GUDSTJENESTER I RY KIRKE
SØNDAG D. 14. APRIL
PÅSKEUGEN BEGYNDER MED
GUDSTJENESTE PALMESØNDAG
KL. 10.00
SANGNETVÆRK MEDVIRKER

SKÆRTORSDAG D. 18. APRIL ER
DER AFTENSGUDSTJENESTE
KL. 19.00. EFTER GUDSTJENESTEN ER DER ?

LANGFREDAG D. 19. APRIL ER
DER GUDSTJENSTE MED
PASSIONSMUSIK KL. 10.00

PÅSKEDAG D. 21. APRIL ER
DER PÅSKEMORGENVANDRING . VI MØDES
VED SOGNEHUSET KL. 7.00 OG
KØRER TIL ØM KLOSTER.
TUREN VIL VÆRE CA 7 KM

PÅSKEDAG D. 21. APRIL ER
DER GUDSTJENESTE MED
INDBUDT MUSIKANT KL. 10.00

2. PÅSKEDAG D. 22. APRIL ER
DER GUDSTJENESTE KL.10.00
KIRKEKORET MEDVIRKER

