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125 til morgensang og kaffe i Fællesskabets Hus i Ry 
”Syng dig glad i låget” arrangementet en succes 

 
”Syng dig glad i låget” er arbejdstitlen på Lions fællessangsprojektet, som nu er i gang på det 3. år, og der har 
aldrig været flere deltagere end i onsdags med 125 deltagere, hvor Lisbeth Sangill sad ved flyglet, og fremførte 
en række kendte sange der passer til tiden, hvor bl.a. kan nævnes ”Den blå anemone” og til glæde for solen, 
frosten og lidt sne ”Det er i dag et vejr” og blandt andet  også ”Det er lærkernes tid”, hvor der blev sendt blikke 
ud til de mange fuglekasser uden for Fællesskabets Hus. 
  
Morgensangsarrangementet afvikles altid 2. onsdag i måneden kl. 09.30 i alle måneder undtaget juli. 
Samværet består af 1 times fællessang af  kendte og ukendte sange, fremført af en pianist, der samtidigt 
forklarer sangenes historie. Vi har Ole Toftdahl og Lisbeth Sangill til at spille og synge for, samt give sangen 
lidt historie med på vejen.  
 
Det er meget vigtigt for Lions, at den fælles oplevelse med sangen efterfølges af fælles morgenkaffe og 
rundstykker i op til 1 time, hvor bekendte mødes og hygger sig. Det stigende deltagerantal viser, at der er behov 
for sociale aktiviteter fra morgen til aften, hvos Lions dækker morgen aktiviteten i Fællesskabets Hus. 
  

¨ 
( Privat foto af Karl-Erik Jørgensen ) 

Lions Club Ry vil gerne med sit morgensangsarrangement på plejehjemmet ”Fællesskabets Hus” opfylde ældre 
medborgeres ønske om at kunne samles omkring fællessang med udgangspunkt i Højskolesangbogen og den 
danske sangskat. Det er vigtig for Lions, at vi kan medvirke til, at de ældre på et plejehjem kan få besøg og 
samvær af borgere fra nærområdet, ja fra hele lokal området,  i fællessalen. 
 
 Der er altid stor hjælp fra plejehjemmet og andre frivillige. Dem som har svært ved at komme selv, de  bliver 
hjulpet på forskellig vis. Det er ligeledes vigtigt for Lions, at arrangementet alt inklusive kan gennemføres 
gratis, så ingen må fravælge det på grund af økonomien.  
Arrangementet har et årligt budget på 25.000 kr., som Lions har fået fra forskellige aktiviteter samt en kreds af 
sponsorer 

Med venlig hilsen 
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