
TA’ TIL BANKO I RY...
Ry Hallerne søndag den 21. november kl. 13.30

En gang om måneden kan man starte dagen 
med morgensang og en mulighed for at lø� e den 
danske kulturarv. Sangtimen henvender sig til 
alle interesserede borgere, unge såvel som ældre. 
Ideen er at bringe sangglade mennesker sammen.

De planlagte morgensangsarrangementer i 
2022 er onsdagene  12.1.,  9.2.,   9.3.,  13.4. , 
11.5. og 8.6. 

Sangbøger � ndes i Fællesskabets Hus, ellers kan 
man medbringe sin egen sangbog. Deltagerne 
synger af den 19. udgave af Højskolesangbogen, 
som er den nyeste.
Der synges en time fra kl. 9.30, og e� erfølgende 
kan man på stedet afslutte sangtimen med et 
socialt fællesskab med ka� e på kanden og smurte 
rundstykker sponsoreret af KVICKLY.  

Tlf. nr. 8618 6831 • Mobil 2032 4092
Mødelokale: Kildebjerg Skovvej 37, Ry 
HFH@askt.dk

Har du spørgsmål om bolig, 
arveret eller familieret?

Ring eller send en 
e-mail til 
advokat Hanne 
Fabricius-Haunstrup

Advokaterne 
Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31, 8000 Århus C

Kyhnsvej 6 
8680 Ry

86 89 10 66
bolighuset-ry.dk

Brilleindsamling
Til Julebanko vil Lions Himmelbjerget igen i år modtage briller der e� er 
udmåling, vil kunne gøre gavn i en anden del af verden. 
Lionsklubber har indsamlet mere end 100.000 genbrugsbriller, hvormed 
man har hjulpet tusinder af mennesker til en bedre tilværelse. 
Indsamlingskurve vil stå ved indgangen til hallen.

Vidkærvej 48 • 8464 Galten 
Telefon: 86 94 30 66 • www.laasbybyg.dk

E-mail: info@laasbybyg.dk • CVR-nr.: 39308649 

Udlejning
til Private & Erhverv

Vi har et stort udvalg af alle typer maskiner
til konkurrencedygtige priser.

Mandag - torsdag: 6.30 - 16.00
Fredag: 6.30 - 15.00 - og efter aftale

Skanlej Maskinudlejning A/S

Kløftehøj 4, 8680 Ry · 40 17 74 44
info@skanlej.dk · www.skanlej.dk 

  

 

  

 

  

 

  

Platanvej 42, 8680 Ry, tlf. 29 65 34 36

Morgensang

Lions Club Ry støtter Foreningsfællesskabet Ryvang

”Bliv glad i låget”
Vi synger sammen 1 time fra kl. 9.30

i ”Multisalen”. Vi synger sange fra
Højskolesangbogen. Vi har Ole Toftedahl fra 

Ry Højskole på flygel og til at synge for.

Efter sangtimen er Lions Club vært ved en 
kop kaffe og rundstykker, sponsoreret af 

KVICKLY RY.
Der er adgang for alle.


