GUDSTJENESTER
I RY KIRKE

KONTAKT

RY KIRKE

2. december 1. s. i Advent Kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

SOGNEPRÆSTER:
Dorthe Gudmund Larsen

9. december 2. s. i Advent kl. 11.00 Jesper Hanneslund

Tlf. 86893932 · dgl@km.dk

9. december Gudstjeneste m. Højskolen kl. 19.30

Jesper Hanneslund

11. december Familiegudstjeneste kl. 17.00
16. december 3. s. i Advent kl. 16.00

På orlov januar, februar og
marts

RIFT OM RY KIRKE

Bibelske læsninger Menighedsrådet, sangnetværket

KIRKEKONTORET

Der er travlhed i Ry kirke. Byen har rundet de 6000 indbygge-

21. december gudstjeneste for Ryvang i kirken kl.
10.30 Jesper Hanneslund

Kordegn Mette Lai

re, og mange søger kirken. Både til de kirkelige handlinger,

Tlf. 86891350 · metla@km.dk

der er på vores vej gennem livet: dåb, konfirmation, vielser,

23. december 4. s. i Advent kl. 16.00 Præsterne

KIRKEGÅRD

begravelser/bisættelser og alle gudstjenesterne om sønda-

24. DECEMBER JULEAFTEN

Kirkegårdsleder Gry Römhild

11.45 Jesper Hanneslund

Tlf. 86891549 · gry@rykirke.dk

13.00 Jesper Hanneslund

KIRKETJENERE:

14.15 Dorthe Gudmund Larsen

Lena Zweiniger ·

Og denne december oplever vi yderligere efterspørgsel på

15.30 Dorthe Gudmund Larsen

lena@rykirke.dk

kirkerummet til sang og musik. Ud over det, vi selv sætter i

16.45 Dorthe Gudmund Larsen

Sara Raas · sara@rykirke.dk

værk – familiejulegudstjeneste med kirkens kor, aftengudstje-

25. december 1. juledag kl. 11.00 Dorthe G. Larsen

ORGANIST:

26. december 2. juledag kl. 11.00 Jesper Hanneslund

Ingrid B. Gramstrup ·

31. december nytårsaften kl. 15.30 Dorthe G. Larsen

ingrid@rykirke.dk

2019

KIRKESANGER:

6. januar Helligtrekonger kl. 10.00 Dorthe G. Larsen

Birgitte Dürr ·

13. januar 1. s. e. H3K kl. 10

birgitte@rykirke.dk

20. januar 2. s. e. H3K kl. 10 Dorthe G. Larsen

December/januar 2018/2019

gen og ved højtiderne. Det er allerede en del år siden, vi måtte lægge ekstra gudstjenester ind juleaften, så vi nu har fem,
for bare nogenlunde at imødekomme behovet.

neste med alle Ry Højskoles elever, bibelske læsninger med

sangnetværket og masser af fællessang, gudstjeneste med
Kim Larsens folkekære fortolkninger af julens salmer – er der
koncerter med Siim City Singers, Klang, Skanderborg Musikskole, Ry Social Club og mandskoret …..
Vi glæder os over at Ry kirke er centrum for så mange ting,
og er en medspiller i byens brede vifte af tilbud. Samtidig er vi
opmærksomme på, at kirken også fremover skal holde balan-

27. januar 3. s. e. H3K kl. 10.00

cen, så den altid vil have plads til det vigtigste, nemlig rum og
ord for det, der er større end os selv. Ord, som vi har brug for

Onsdag d. 5. december og onsdag d. 16. januar er
der FYRAFTENSSALMESANG i Ry kirke

Ry kirkes hjemmeside:
www.rykirke.dk

at høre jævnligt og igen og igen, og ikke mindst ved milepælene og når noget særligt er på færde i vores liv.
I dette nyhedsbrev kan I læse omtale af alt det, der lige nu er

kl. 17-17.30.

programsat i Ry kirke i december og januar.

Gudstjeneste på Ryvang d. 30. januar kl. 14.00
Dorthe Gudmund Larsen
Morgensang i Ry kirke d. 30. januar kl. 9.00

Ry kirkenyheder kan sendes til
din mail.

Med ønsket om en god adventstid, en

Tilmelding til mailinglisten til
metla@km.dk

glædelig jul og et velsignet nytår!!!
Ry menighedsråd

Som noget nyt vil Ry kirke
skrive og sende et
nyhedsbrev ud hver anden måned. Nyhedsbrevet
vil blive lagt i kirken, på
biblioteket i sognehuset
og på hjemmesiden
Nyhedsbrevet kan også
blive sendt pr. mail.
Hvis du ønsker at modtage mailen kan du skrive
dig på mailinglisten som
ligger i både kirke og

sognehus eller skrive til
Mette Lai metla@km.dk

December er hjerternes og julekoncerternes tid

JANUAR

Mandag d. 3. december kl. 19.30 Siim City Singers koncert
Byens største rytmiske kor, Siim City Singers afholder årets julekoncert. Koret vil sammen
med deres korleder og en pianist fylde Ry Kirke med rytmisk musik og der er fri entré

Torsdag d. 6. december kl. 20.00 indbyder Ry's
a capella kor KLANG til koncert i Ry Kirke.
Julekoncerten byder på en række smukke arrangementer
fra det rytmiske korrepertoire. Vokalkvartetten Dot.note
lægger også vejen forbi denne aften, og publikum vil undervejs blive inddraget og deltage i koncerten. Fri
entré

Mandag d. 10. december kl. 19.00 vil
Skanderborg Kulturskolens elever spiller og
synger julen ind i Ry Kirke
Alle er velkommen

Tirsdag d. 11. december kl. 17.00 er der familiegudstjeneste i
Ry kirke
Ry kirkes børnekor spiller krybbespil og bærer Lucia lyset ind.
Det er korenes juleafslutning, derfor er der er godteposer til børnene
Tirsdag d. 11. december kl. 20.00 kvindekoret RY SOCIAL SINGERS og RY
MANDSKOR giver koncert i Ry kirke med julesange, som du
aldrig har hørt dem før!
Som bonus får du også andre smukke sange i flot
kirkeakustik. En stemningsfyldt aften i godt
selskab, som du ikke vil gå glip af!
Søndag d. 16. december kl. 16.00 i Ry kirke Bibelske læsninger
Menighedsrådet og sangnetværket v. Ry kirke medvirker, der vil være musik, fællessang og
læsninger af tekster fra bibelen og anden litteratur

Café-eftermiddag
tirsdag den 8. januar kl. 14.30-16.30 i sognehuset.
Foredrag med fhv. sognepræst ved Hvidbjerg kirke i Thy,
Kaj Mogensen
”Livet – det største eventyr” Om H.C. Andersens eventyr og teologi.

Helligtrekonger den
6. januar markerer, at vise
mænd fra Østerland
besøgte Jesus i Betlehem.
Traditionelt betyder dagen
også, at julen er forbi.
Julen varer ikke lige til
påske, men i kirken varer
den alligevel helt til Helligtrekonger. Hvis du vil følge
gammel skik, skal du først
pynte op til jul umiddelbart
før juleaften og så vente
med at jule af til Helligtrekonger. På Helligtrekongersaften den 5. januar er
det så tid at spise julesmåkagerne op og tænde det
trearmede helligtrekongerslys. Se mere på
https://www.folkekirken.dk

H.C. Andersens digtning har til alle tider talt til læserens fantasi, følelser og fornuft. Disse særlige egenskaber ved hans digtning sætter Kaj Mogensen i forbindelse med en række temaer, der har betydning for kristendomsforståelsen: forholdet mellem tro og viden,
mellem religion og naturvidenskab og synet på døden og det evige
liv
Kaffe og kage: kr. 20,Fyraftenssalmesang onsdage kl. 17– 17.30

Salmesangen er en vigtig del af kirkens liv - også viser
undersøgelser tilmed at det er sundt at synge.
Desværre bliver stadig flere fremmede overfor salmesangen, og
når man ikke kan salmerne, så forsvinder også glæden ved at synge.
Vi skal med andre ord sørge for at vedligeholde sangen.
Det har præsterne i de lokale kirker tænkt sig at forsøge at gøre
noget ved.
Glæden ved at synge bliver større jo flere, der synger med, derfor
håber vi, der vil være tilslutning til ideen både fra folk der er
velbekendte med salmerne og folk der ikke er.
KOM OG SYNG MED. Kom som du er. Kom i arbejdstøjet eller
med indkøbsposerne. Vi synger en halv time og går igen hver
til sit.
Der er fyraftenssang i Ry kirke d. 5. december og d. 16. januar
Har du lyst til hyggeligt samvær?
Er du velkommen til eftermiddagskaffe i
AGNETES KAFFESTUE den tredje
torsdag i hver måned kl. 14-30 til 16-30 i Dåbsværelset,
Ry kirke
Har du brug for at blive hentet og kørt hjem igen så tag kontakt til os
VI SES
KONTAKT:

Søndag d. 23. december kl. 16.00 i Ry kirke
Ved denne gudstjeneste dagen før juleaften, skal vi synge med
Kim Larsen og hans fortolkninger af de allermest kendte julesalmer

Anne Rasmussen 21218983
Mette Obel Nielsen 22231263
Tove Bendixen 20927728
Kirkekontoret 86891350

