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FOR VIST VIL DE KOMME
Med byer der ligger ved hav og ved bugt
med blæst mod de græsklædte skrænter
hvor solstråler spiller en fuga i lys
på brændingens hvide tangenter –
mit land er hvor vintrene tøver før sommer
i regnklare forår når viberne kommer
for vist vil de komme
vil viberne komme igen
et land der forbindes på kryds og på tværs af
veje og broer og skinner
der løber langs skove og vandløb og eng
hvor arter dør ud og forsvinder
og stier langs marker hvor nogen kan huske
en maj måneds læhegn af blomstrende buske
for vist skal de blomstre
skal hegnene blomstre i maj
og dufte og hviske om længsler og savn
så hjertet blir kærlighedsdrejet
og åbent for det der er ukendt og nyt
og det der er mer end vort eget
som hylden der breder de svalende hænder
og rækker os sange med stjerneantenner
for vist skal de leve
skal sangene leve i os
og synge om byer med huse og træer
og parker med plæner og bede
hvor børn spiller bold og de elskende går
og samler det lys de skal sprede
ja synge så hjerterne næsten må briste

om det vi er tankeløst nær ved at miste
for vist skal de drømmes
skal drømmene drømmes af os
en drøm om et folk der med udsyn og ånd
bevarer en ligevægtssfære
hvor livet kan forme sig værdigt og frit
og mer’ ikke blot kræver mere –
en fremtid der skabes i tæt symbiose
med lærker og viber i engdrag og mose
for vist vil de komme
vil viberne komme igen.
Lisbeth Smedegaard Andersen. 2018
Mel. Bent Fabricius.

OM PINSEN
Pinse er efter jul og påske
kirkens tredje store højtid. Ordet pinse kommer af
det græske ord pentekoste.
Det betyder den halvtredsindstyvende og refererer til,
at pinsen falder 50 dage efter påske.
KIRKENS FØDSELSDAG
Pinsen er helt centralt for
den kristne kirkes begyndelse, for da Helligånden kom
til disciplene, blev de sendt
ud i verden for at dele deres
tro på Jesus med alle.
Som tegn på, at de havde
fået Guds ånd, begyndte de
at tale og forstå alle sprog.
Det blev begyndelsen på de
første kristne fællesskaber, menigheder. Derfor kaldes
pinsen
også
for kirkens fødselsdag.
Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud
igen var til stede i verden. Ligesom Gud før var
til stede i sin søn, Jesus,
er Gud det nu gennem
sin ånd. Det fællesskab,
der opstod omkring Jesus, da han levede på
jorden, døde og opstod,
skulle nu udbredes til
hele verden.

SOGNEUDFLUGT TIL KONGERNES JELLING
D. 20. JUNI KL. 13.00- CA. 18.00
afgang fra parkeringspladsen ved Sognehuset i Ry
Tilmelding til kirkekontoret ( begrænset antal pladser)
tlf.. 86891350 - mail: metla@km.dk og Dorthe tlf.:
86893932 - mail: dgl@km.dk
Udflugten koster 50,- kr. og betales i bussen
HUSK AGNETES KAFFESTUE ER
D. 28. JUNI KL. 14.30
KAFFESTUEN ER FLYTTET PGA.
SOGNEUDFLUGTEN D. 20. JUNI

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

Koncert i Ry kirke
d. 20. juli kl. 16.00
GYPSY JAZZ - GYPSY
DUO
Francisco Seglie & Bjarke
Lund
Se mere på www.rykirke.dk

GUDSTJENESTE PÅ
HIMMELBJERGET
D. 25. AUGUST KL.
11.00
MARATONSANG
på Ry Højskole d. 31,. august
fra kl. 9.00-21.00
Se mere herom på Kirkens
hjemmeside

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

OM SANGEN PÅ FORSIDEN
Lisbeth Smedegaard Andersens tekst er en sang. Men der er
så mange ord og begreber til fælles med salme-genren, åbne
for fortolkning. Det poetiske sanselige sprog, der danner
billeder af landskaber, vejret, årstiderne, dyrelivet, blomsterfloraen og kobler dem til følelser og dufte, og store ord som kærlighed, længsel og savn, dét er det samme som
salme-sproget, det er hjertesproget.
Lisbeth Smedegaard Andersen tager afsæt i det konkrete ved
at vende vores blik mod børnene, der spiller bold, og kærestefolkene, der går tur, for at pege på det mindre konkrete, alt det
håbefulde, vi har i vores liv: kærligheden, lyset og drømmene og den cyklus, vi lever i: hvad vi end skal opleve, vil viberne
komme igen, hegnene blomstre igen, drømme vil drømmes –
og sange synges.
Lisbeth Smedegaard Andersen er teolog, præst, kunsthistoriker og forfatter. I kirken kender vi hende som forfatter til adskillige salmer i Den danske Salmebog. Hun har skrevet
sangen på dette sommer-nyhedsbrevs forside. Det er vinderteksten i en konkurrence i anledning af Højskolernes 175-års
jubilæum.
I Den danske Salmebog optræder 7 salmer fra hendes hånd,
og de bliver alle hyppigt anvendt ved gudstjenesterne, men i
Ry kirke i særdeleshed salmerne ”Du fødtes på jord” (69), ”Vi
kommer, Herre, til dig ind, fra dagligdagens pligter” (413) og ”I
går var hveden moden, i dag står skoven hvid” (717).
Lisbeth Smedegaard Andersen skriver ofte på kendte
melodier, men denne vindersang har fået sin egen melodi
komponeret af Bent Fabricius Bjerre.

TRINITATIS
Trinitatis betyder treenighed
på latin. Trinitatistiden begynder søndagen efter pinse og
varer til sidste søndag før advent.
Trinitatis søndag er en lille
kirkelig festdag for
treenigheden: Gud Fader, Gud
Søn og Gud Helligånd. Gennem vinterens og forårets
mange højtider bliver begivenheder knyttet til Gud som skaber, som Guds søn og som
Helligånd fejret hver for sig.
Trinitatis søndag markeres
enheden af Gud Fader,
Søn og Helligånd.
Derpå følger trinitatistiden
DET UFESTLIGE HALVÅR
Fra pinse til advent er det
trinitatistid, kirkens hverdag.
Der er ingen store, nationale
helligdage. Og sådan er året
sammensat: skal der være
fest-tider, må vi også have en
hverdag. Man kunne også
sige, at trinitatis-tiden er som
rugbrødet på frokostbordet:
grundlæggende. Vi hører hen
over sommer og efterår om
Far, Søn og Helligånd,
(treeningheden), og om,
hvordan de virker sammen for
os.
Afhængig af påskens
placering er der omkring
25 trinitatissøndage.
Trinitatistidens farve er
grøn, der i kirken
symboliserer håb og
vækst.

GUDSTJENESTER

KONTAKT

I RY KIRKE
JUNI

SOGNEPRÆSTER:

2. juni 6. s. e. påske kl.10.00 Dorthe G. Larsen

Jesper Hanneslund

9. juni Pinsedag kl. 10.00 Jesper Hanneslund

Tlf. 86891395 · jeha@km.dk

10. juni 2. Pinsedag kl.10.00 Jesper Hanneslund

Dorthe Gudmund Larsen

16. juni Trinitatis søndag kl. 11.00 Dorthe G. Larsen

Tlf. 86893932 · dgl@km.dk

23. juni 1. s. e. Trinitatis kl. 11.00 Jesper Hanneslund

KIRKEKONTORET

30. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

Kordegn Mette Lai

JULI

Tlf. 86891350 · metla@km.dk

7. juli 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

KIRKEGÅRDSKONTORET

14. juli 4. s. e. Trinitatis kl. 11.00 Jesper Hanneslund

Kirkegårdsleder Gry Römhild

21. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 11.00 Jesper Hanneslund
28. juli 6. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Menighedsrådet

Tlf. 86891549 · gry@rykirke.dk
KIRKETJENERE:
Lena Zweiniger · lena@rykirke.dk

AUGUST

Sara Raas · sara@rykirke.dk

4. aug. 7. s. e. Trinitatis kl. 11.00 Jesper Hanneslund

ORGANIST:

11. aug. 8. s. e. Trinitatis kl. 11.00 Dorthe G. Larsen

Ingrid B. Gramstrup ·

18. aug. 9. s. e. Trinitatis kl. 11.00 Jesper Hanneslund

ingrid@rykirke.dk

25. aug. Gudstjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00

KIRKESANGER:
Birgitte Dürr ·

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

birgitte@rykirke.dk
Onsdag d. 28. august starter
morgensang i Ry kirke op igen.
Det er kl. 9.00

Ry kirkes hjemmeside:
www.rykirke.dk

Gudstjeneste på Ryvang d. 26. juni kl. 14.00
Jesper Hanneslund
Gudstjeneste på Ryvang d. 28. august kl. 14.00
Dorthe G. Larsen

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

