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”Irsk aften” i Ry Hallerne til fordel for lokalt hjælpearbejde  
Der er ikke udsolgt – men tæt på 

 

Lørdag den 29. februar vil Lions Club og Ry Borgerforening i Ry Hallerne være samlingspunkt for 
en Irsk inspireret musikaften med musik af det kendte Sønderjyske band DOWNTOWN DYNT. 
 
Bandet består faderen med rødder i det irske og hans 2 sønner som nu bor på Als, og som 
sikkert kendes af mange for deres optræden på Tønderfestival og Strib Vinter Festival. Faderen 
John O’Driscoll med bl.a. Mandolin og andre instrumenter, men ikke mindst hans sang, der når 
helt ud til publikum.  Sønnen Brian O’Driscoll som er noget særlig med guitaren og sine sange. 
Yngste søn der spiller livsglæden ud over scenekanten er Thomas Eoin O’Driscoll med guitar 
og sang og de mage gode historier som hører med til deres præsentation af sangene. Med deres 
irske baggrund, leverer de ”varen” til en fantastisk ”irsk aften” . 
 
Aftenen vil starte med fællesspisning. Aftenens menu i den festligt udsmykkede sal i de irske 
farver, vil selvfølgelig være irsk inspireret mad og drikkevarer. I år har Lions besluttet, at der kun 
er billetter inkl. spisning til den lave pris på 250,00 kr. Spisningen starter kl. 18 og koncerten vil 
være fra kl. 20 til kl. 22. For at sikre os den forventede folkemusikstemning, er lokalet til 
maksimum 260 spisende gæster. På nuværende tidspunkt er der solgt ca. 220 billetter  
 
Billetter kan købes såvel hos KANDIS i Ry samt på nettet via vore hjemmesider. På samme 
hjemmesider kan der bestilles bordreservation efter køb af billetter, så man er sikret en plads 
sammen med det selskab man har købt billetter sammen med. Det sociale betyder meget til 
sådan en aften. 

 
 
 
Overskuddet uddeles til lokale formål 
Overskuddet fra Irsk Aften 2020 vil ubeskåret gå til lokalt hjælpearbejde. Lions vil sammen med 
medarrangøren Ry Borgerforening finde formål, der vil understøtte og opmuntre en svær hverdag 
eller på en anden måde sikre, at overskuddet går tilbage til byen. 
Lions Club i Ry kan 14. marts 2020 fejre sit 50 års jubilæum, og vil i den anledning donere et 
flygel til vort nye plejecenter Fællesskabets Hus, blandt andet penge fra sådanne aktiviteter 
som banko, foredrag og Irks aften, er med til, at det kan lade sig gøre. Lions vil indkalde 
ansøgninger fra lokalområdet, stort som småt fra området 8680 og 8670. Der er sat en ekstra 
pulje af med 1.000 kr. pr. år, altså 50.000 kr.  


