RY KIRKE
Februar-marts 2020
SAMTALER OM KIRKE, EKSISTENS, TRO OG ETIK!
– Vil du være med?
November 2020 afholdes der igen valg til menighedsrådene i hele landet. I Ry sogn vil vi gerne allerede
nu her i begyndelsen af året indlede og indbyde til en række samtaler med alle i sognet om kirke og
kristendom, tro, liv, eksistens og etik mv.
Vi synes, menighedsrådsvalget 2020 er en god anledning til både at få talt om og formuleret, og gerne
på almindelig hverdagsdansk, hvad kirke, gudstjeneste, tro, fællesskab, næstekærlighed og etik er for
noget i en kirkelig sammenhæng.
Det kan også være spændende at få talt om, hvilken betydning kristendommen har og kan have for moderne mennesker i en verden af og i forandring og ind i tidens kriser og problemstillinger. Det vil sikkert
være velgørende også at få talt om, hvordan vi skal indgå i fællesskaber med hinanden. Det gælder såvel globalt som lokalt i et middelstort sogn som Ry? Måske kan vi tænke noget nyt og spændende
sammen med hinanden lige her, hvor vi er og bor?
Nu vil vi gå i gang med at samtale om noget af det førnævnte i hele sognet. Det er tanken, at det menighedsråd, der er valg til i september 2020, og som begynder deres 4 årige virke fra 1. søndag i advent
2020, skal arbejde videre med både at tænke, formulere og brede tankerne ud i sognet.
Den første store fælles samtale forud for valget er programsat til lørdag den 7. marts i Ry Sognehus
kl. 10.00 – 13.00, og det næste møde er den 12. maj, og tirsdag den 15. september er der
valgforsamling.
Mødet den 7. marts indledes med et foredrag om et emne, som ingen af os kan undgå at have en mening om, nemlig klimaforandringer. Det er et emne, som vi alle sammen - børn og voksne er berørt af.
Hvad sker der, og hvad stiller vi op med de klimaforandringer, som vi er vidner til og næsten alle er
enige i finder sted.
Kan man sige noget klogt om klimaforholdene? Kan vi med afsæt i kristendom og bibel
formulere noget, som fortæller om muligheder og begrænsninger? Og måske om, hvad der kan motivere
os til at handle?
For at tage hul på den debat har vi fået professor dr. theol. Ole Jensen til at komme og indlede mødet og
med efterfølgende debat. Ole Jensen har siden 70´erne skrevet og tænkt dybt over det moderne menneskes forvaltning af verden. I 197? udkom, hvad der siden er blevet en klassiker fra hans hånd, bogen:
”I vækstens vold”. Han skriver løbende bøger og artikler om emnet og er en stærk debattør.
Og kunster, Karsten Auerbach vil være med den 7. marts og male og på den måde forevige de tanker
og samtaler som finder sted under hele mødet.
Efter foredraget vil præsterne inspirere til og lægge op til gruppesamtaler om kirke og
kristendom, tro og eksistens. Vi håber mange vil være med og være en stemme ind i en
spændende og vedkommende samtale.
Ry menighedsråd 2020

CAFÉ-EFTERMIDDAG I RY SOGNEHUS
Tirsdag den 4. februar kl. 14.30-16.30
”TUR TIL NEPAL MED FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP”
Sognepræst Dorthe Gudmund Larsen var i november måned 2019 på en 10-dags rejse med Folkekirkens Nødhjælp
til Nepal. Dorthe vil fortælle om rejsen, om sine oplevelser
og vise billeder derfra. Desuden vil også være en beretning
om Folkekirkens Nødhjælps arbejde generelt og især i netop denne del af verden.
Alle er velkomne kaffe og kage 20,- kr.

Onsdag d. 12. februar kl. 15.30 i dåbsværelset
STRIKKEKLUB
Kom og strik sammen. Vi strikker dåbsklude til dåbsbørnene, det er hyggeligt. Har du lyst til at
være med?
Kontakt : Lena@rykirke.dk

Onsdag d. 19. februar kl. 17.00
FÆLLESSALMESANG
Ved fyraftensfællessang i Ry kirke synges de salmer, som vil blive sunget til de kommende
gudstjenester. Arr.: Præster, organist og sangnetværk

Søndag d. 23. februar kl. 10.00
FASTELAVNSGUDSTJENESTE I RY KIRKE
Vi mødes i kirken kl. 10, hvor vi holder gudstjeneste med fortælling og fællessang. Kom gerne
udklædt! Og tag bare hele familien med!.
Kirkens kor medvirker
Bagefter går vi i sognehuset og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Tirsdag d. 25. februar kl. 19.30
SANGAFTEN
Organist Ingrid Bartholin og kirkesanger Birgitte Dürr inviterer til sangaften med temaet 'Farvel
vinter - goddag forår'
Kom og syng!

CAFÉ-EFTERMIDDAG I RY SOGNEHUS
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 14.30-16.30
”ERINDRINGER FRA ET LIV I ET GRÆNSELAND UNDER
FORANDRING”
I 2020 er det 100 år siden genforeningen fandt sted. I den anledning vil generalsekretær for
Grænseforeningen, tidligere højskolelærer på Rønshoved Højskole og højskoleforstander på
Højskolen i Østersøen Knud-Erik Therkelsen fortælle sin personlig historie fra grænselandet og
sætte den ind i sammenhængen med ’den store fortælling’ om modsætninger, grænsedragning,
genforening og fredelig sameksistens.
Kaffe og kage 20 kr.

Lørdag d. 7. marts kl. 10.00
FOREDRAG
om natur/klima og kristendom på baggrund af bogen “I vækstens vold” v. Dr. Theol. Ole Jensen
Karsten Auerbach tegner/maler gennem dagen
Vi må indlære en hidtil ukendt sans for det uerstattelige, som nu med ét er truet af vore magtmuligheder. Vi må oplære os i selvbegrænsningens kunst.« (Ole Jensen)
Afrunding og opsamling ved præsterne
Frokost undervejs

Søndag d. 8. marts kl. 10.00
LANDSINDSAMLING TIL FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP
Meld dig som indsamler
3 timer gør en verden til forskel når vi går for klimaet og verdens fattigste
søndag den. 8. marts 2020.
Vi mødes kl. 10.00 i Ry sognehus, når du er færdig med din rute serveres der dejlig varm suppe i
sognehuset

Tirsdag d. 10. marts kl. 17.00
FAMILIEGUDSTJENESTE MED SPISNING
Ry kirkes kor medvirker. Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognehuset.
Tilmelding til fællesspisningen til:
metla@km.dk eller 8689 1350 (Voksne kr. 25 kr. Børn gratis)

Onsdag d. 18. marts kl. 17.00
FÆLLESSALMESANG
Ved fyraftensfællessang i Ry kirke synges de salmer, som vil blive sunget til de kommende
gudstjenester. Arr.: Præster, organist og sangnetværk

GUDSTJENESTER I Ry kirke

KONTAKT

FEBRUAR
2. februar s. s. e. Helligtrekonger kl. 10.00 J. Hanneslund

SOGNEPRÆSTER:

9. februar s. Septuagesima kl. 11.00 Dorthe G. Larsen

Jesper Hanneslund

16. februar S. Seksagesima kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

Tlf. 86891395 · jeha@km.dk

23. februar Fastelavn kl. 10.00 præsterne

Dorthe Gudmund Larsen

MARTS
1. marts 1. s. i Fasten kl. 11.00 Jesper Hanneslund
8. marts 2. s. i Fasten kl. 10.00 Dorthe Gudmund Larsen

10. marts Familiegudstjeneste kl. 17.00 (m. spisning)

Tlf. 86893932 · dgl@km.dk
KIRKEKONTORET
Kordegn Mette Lai
Tlf. 86891350 · metla@km.dk

15. marts 3. s. i Fasten kl. 10.00 Jesper Hanneslund

KIRKEGÅRDSKONTORET

22. marts Midfaste kl. 10.00 Dorthe Gudmund Larsen

Kirkegårdsleder Gry Römhild

29. marts Mariæ bebudelses dag kl. 11.00 J. Hanneslund

Tlf. 86891549 ·
kirkegaarden@rykirke.dk

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

KIRKETJENERE:
Lena Zweiniger ·
kirketjener@rykirke.dk

Sara Raas ·
sognehus@rykirke.dk
ORGANIST:
Ingrid B. Gramstrup ·
organist@rykirke.dk
KIRKESANGER:
Birgitte Dürr ·
Gudstjeneste Fællesskabets Hus d. 4. februar kl. 10.30
Jesper Hanneslund
Gudstjeneste Fællesskabets Hus d. d. 25. februar kl.10.30
Dorthe G. Larsen
Gudstjeneste Fællesskabets Hus d. 31. marts kl. 10.30
Dorthe G. Larsen

AGNETES KAFFESTUE i DÅBSVÆRELSET
KL. 14.30D. 20. februar og d.19. marts

kirkesanger@rykirke.dk

Ry kirkes hjemmeside:
www.rykirke.dk
MORGENSANG
KL. 9.00 I RY KIRKE
Onsdag d. 26. februar
onsdag d. 25. marts

BABYSALMESANG v. kirkesanger Birgitte Dürr starter d. 18. februar kl. 10.15

