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Ved alle arrangementer bedes der tages
hensyn til gældende coronarestriktioner

JUBILÆUMSWEEKENDEN
1. MAJ OG 2. MAJ
Spejderne fra 1. Ry Gruppe har sammen med Ry City sørget for flagallé hele weekenden.

LØRDAG 1. MAJ
HELE DAGEN:
Kom en tur med veterantog og Hjejlen mellem Ry og Laven
			Oplev turen mellem Ry og Laven som vores forfædre gjorde, da Ry blev
			
etableret i forbindelse med banestrækningen eller oplev historiens
			
vingesus med en tur på Hjejlen.
			
Tilmelding: Afgangstider og billetbooking på ry.dk/ry150aar/billetter
			
Arrangør: Fælles om Ry
HELE DAGEN:
Jubilæumspicnic
			
Nyd en tapastallerken for 2 inkl. sødt og kildevand fra LAKESIDE.
			
Tag den med på en tur med Hejlen, ud i naturen eller med hjem.
			
Tilmelding: 300 kr. Skal bestilles senest dagen før kl. 12.00.
			Arrangør: LAKESIDE			
KL. 10.00-15.00: Madboder ved Torvehallen
			Forkæl dine smagsløg med Lakelands ultimative gourmet hotdogs med
			
pølser fra Skovgaard Gårdbutik i Them og smag prisvindende cider.
			Arrangør: Ry City
KL. 10.00-15.00: Butikkerne har åbent
			Gå på opdagelse i de lokale butikker og oplev den særlige
			
Ry-stemning, når bymidten summer af liv og god stemning.
			Arrangør: Ry City
KL. 11.00-15.00: Oplev Madfærd på bytorvet
			
Madfærd er Mølleskolens lokale madordning og madskole. På bytorvet
			
vil der være mulighed for at købe Madfærds kolde frokost og lækre 		
			
mellemmåltid, samt prøve sjove læringsaktiviteter med hele familien.
			Arrangør: Madfærd

SØNDAG 2. MAJ
HELE DAGEN:
Kom en tur med veterantog og Hjejlen mellem Ry og Laven
			Oplev turen mellem Ry og Laven som vores forfædre gjorde, da Ry blev
			
etableret i forbindelse med banestrækningen eller oplev historiens
			
vingesus med en tur på Hjejlen.
			
Tilmelding: Afgangstider og billetbooking på ry.dk/ry150aar/billetter
			
Arrangør: Fælles om Ry
HELE DAGEN:
Jubilæumspicnic
			
Nyd en tapastallerken for 2 inkl. sødt og kildevand fra LAKESIDE.
			
Tag den med på en tur med Hejlen, ud i naturen eller med hjem.
			
Tilmelding: 300 kr. Skal bestilles senest dagen før kl. 12.00.
			Arrangør: LAKESIDE
KL. 10.00-15.00: Madboder ved Torvehallen
			Forkæl dine smagsløg med Lakelands ultimative gourmet hotdogs med
			
pølser fra Skovgaard Gårdbutik i Them og smag prisvindende cider.
			Arrangør: Ry City
Kl. 11.00-14.00:
			
			

Dampende Jazz i Midtbyen
Oplev fantastisk musik, der sætter stemningen om den store dag.
Arrangør: Fælles om Ry

KL. 11.00-14.00: Museum Jorn på hjul
			Kom forbi havnen og oplev når Museum Jorn ruller ud med kunst og
			
aktiviteter for både børn og voksne. Program: kl. 11: Tegn i blinde,
			
kl. 12: Introduktion til Miró og Jorn, kl. 13: Lav en Miró figur.
			
Tilmelding. Ikke nødvendigt, gratis deltagelse
			Arrangør: Museum Jorn
KL. 11.30: 		
			
			
			

Tale v. Borgmester Frands Fischer
Hør borgmesterens tale til Ry og vær med til indvielse af Torvehallens
tilbygning og nye butik Chola.
Arrangør: Fælles om Ry, Torvehalsgruppen

KL. 12.00:		
Lancering af byjubilæumsbogen
			
Kom til lancering af den flotte jubilæumsbog fyldt med gode for			
tællinger fra kendte borgere og billeder fra vores by.
			Sted: Torvehallen
			Arrangør: Greenways
KL. 12.30:		
			
			

Lancering af jubilæumspodcast
Journalisterne bag den lokale podcast præsenterer tankerne bag.
Arrangør: Fælles om Ry

KL. 13.00:		
Ry-sangen kåres
		
Vær med når vinderen af Musikværkets sangkonkurrence kåres og
			
overrækkes præmien. Oplev også sangen live.
			Sted: Torvehallen
			Arrangør: Musikværket, Borgerforeningen
KL. 15.00:		
Mindful bevægelse i naturen
			
Oplev kroppen og naturen på en helt ny måde, som giver energi og
			nærvær. 			
			
Sted: P-pladsen på Munkedalsvej
			
Tilmelding: 50 kr. via mobilepay 21955009 + skriv dato. Begrænset
			antal pladser.
			Arrangør: Fiona Andersen

JUBILÆUMSFEJRING
1. MAJ - 22. MAJ
HELE PERIODEN
Podcast		
			
			
			
			

På sporet af Ry
Hør de to lokale journalister Trille Skøtt-Jensen og Bjarne Jensen fortælle om Ry i podcastserien ”På sporet af Ry – en podcastserie om
stationsbyen Ry i fortid, nutid – og lidt fremtid. ”
Arrangør: Fælles om Ry

Torvehallen/
Ry Biblioteks
læsesalsvinduer

Fotostater
Få et glimt af byens historie gennem 150 år på store fotostater
Arrangør: Fælles om Ry, Ry Lokalarkiv, Greenways

Pakhuset		
			
			
			
			
			
			

Åbning af udstilling
1. maj åbner billedkunstnerne Anne Risum og Tanja Eijgendaal
væksted og galleri i PAKHUSET. På stationssiden ligger PerronGalleriet som bliver en del af Pakhuset og herkan der findes tegninger,
tryk, postkort og originale billeder på papir.
Åben kl. 10.00 - 16.00 både 1. og 2. maj.
Arrangør: Pakhuset - open studio

Ry Bibliotek		
Historiske billeder af Ry gennem tiderne
			
Udstilles i hele perioden
			Arrangør: Ry Lokalarkiv
			Unge kunstnere med tilknytning til Ry
			
Udstilles fra 8. maj
		
Arrangør: Ry Kunstforening
			Fotokunstprojekt: Fortid og nutid
			Samarbejdsprojekt. Udstilles efter 10. maj.
			
Arrangør: Gudenåskolen, Ry Lokalarkiv, Ry Bibliotek

MANDAG 3. MAJ
KL. 19.00-20.30: Fortælletur: Gå med Søhøjlandsmalerne
			
Hvorfor kom de? Hvad så de ? Hvad malede de? Hvad talte de om?
			
Turen går bl.a. til Kyhnsminde, Hotel Ry og Anna Klindt Sørensens Have.
			Sted: Torvehallen
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Greenways

ONSDAG 5. MAJ
KL. 19.00-20.30: Fortælletur: Med udsigt til Himmelbjerget
			
Hør Søhøjlandets fascinerede historie: om istiden og landskabets dan			
nelse, om stenalder, jernalder og middelalder, klostre og konger, ene			
vælde og folkestyre – og demokratiets spæde fødsel. Og om Ry’s rolle i
			
alt det. Turen går fra Torvehallen og ned til Skimminghøj, og med ud			
sigt til Himmelbjergtårnet, fortælles der om Søhøjlandet.
			Sted: Torvehallen
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Greenways

TORSDAG 6. MAJ
ÅBEN TIL
Jubilæum By Night
KL. 21.00		
Genåbningen af vores spisesteder markeres med en fælles fejring, hvor
			
butikkerne vil være åbne hele aftenen.
			Sted: Midtbyen
			Arrangør: Ry City

FREDAG 7. MAJ
KL. 16.00-17.00: Fredagsrul gennem byen
			
Tag naboer, venner og familie med under armen. Vi starter sammen
			
ved Ry Golfklub på Kildebjerg og afslutter sammen på Ry Bytorv, hvor
			
Butik Værdig uddeler saftevand til alle børn.
			
Alt på hjul er velkomment; løbecykel, løbehjul, kørestol, rullerskøjter osv.
			
Sted: Fra Ry Golfklubs parkeringsplads
			
Tilmelding: Begrænset antal. Tilmelding via facebookbegivenhed
			https://www.facebook.com/events/473559917002496/
			Arrangør: Andreas Tang-Brock

LØRDAG 8. MAJ
KL. 10.00-14.00: Det Store Tidstyveri
			Tidsrøvere har stjålet tid fra Ry! Tag med den Tidsrejsende Tidsdetektiv
			
på en rejse til tider og steder i Ry i jagten på den forsvundne tid.
			
Beredt med jeres smartphones går jagten ind på QR-koder rundt i
			
byen, som hver giver et clue og masser af interaktive oplevelser.
			Sted: Torvehallen
			
Tilmelding: Ikke nødvendigt. Arrangementet er gratis.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Eventsupport
KL. 10.00-14.00: Mad og musik ved Torvehallen
			Forkæl dine smagsløg med fantastiske oplevelser til både gane og sjæl,
			
når der spilles musik og opsættes madboder ved Torvehallerne.
			Arrangør: Ry City
KL. 10.00-11.00: Trappetræning
			
Kom og test din coronakrop og få en god oplevelse. Trappetræning er
			
en eminent måde at træne sig stærk, mobil og udholdende.
			
Sted: På trapperne ved LakeSide, Skimminghøj 2
			
Tilmelding: 50 kr. via mobilepay 40350149. Begrænset antal pladser.
			Arrangør: Andreas Tang-Brock
KL. 10.00-13.00: Åbent SUNDHEDS Hus
			Kickstart din sundhed og se hvad huset byder på: Prøv vores holdtræ			
ning eller book 10 min. gratis konsultation ved Fysioterapeut/Personlig
			
Træner til BodyAge vejning med bodyage eller spørgsmål til genoptræ			ning eller træning.
			
Sted: Ry Fysioterapi og Fit&Sund, Ellemosen 9
			Tilmelding: www.skanderborgbooking.dk
			
Arrangør: Ry Fysioterapi og Fit&Sund
KL. 12.00-13.00: Balancetræning for alle
			
Slackline er en sjov og udfordrende træningsmetode, der er eniment til
			
genoptræning af en rusten coronakrop. Vi træner i en time og lærer en
			
række basis elementer; opstigning, stå og gå.
			
Sted: Ry Marina, Siimtoften 13
			
Tilmelding: 50 kr. via mobilepay 40350149. Begrænset antal pladser.
			Arrangør: Andreas Tang-Brock
KL. 13.00-15.00: Tennissportens Dag
			
Ry Tennis Klub åbner dørene og banerne for alle, som måtte ønske at
			
afprøve tennis. Alle vil blive hjulpet og vejledt af nogle af vore eksiste			
-rende medlemmer, og man låner ketsjer og bolde. Det eneste man
			
skal er at have sportssko uden for megen profil på sålen.
			Sted: Thorsvej 32
			Arrangør: Ry Tennis Klub
KL. 13.30-16.00: Sejltur med Gl. Turisten
			
Kom med på en gratis sejltur, sponsoreret af FerskVandsMuseums			
Foreningen, hvor der både vil være store naturoplevelser, en kop kaffe
			
og en fortæller med ombord.
			Sted: Ry Havn
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: FerskVandsMuseumsForeningen, Ry City

SØNDAG 9. MAJ
KL. 11.00-12.30: Fortælletur: Kildebjerg – det nye Ry
			
Få historien om dengang Kildebjerg blot var en bette bakke ude på
			
landet, om arkæologi og jernalderfund, om Siim Skov, om fattiggården,
			
det store udviklingsprojekt, golfbanen, pulszonere, og hverdagen i den
			nye bydel.
			Sted: Kildebjerg Erhvervshus
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Greenways
KL. 13.30-16.00: Sejltur med Gl. Turisten
			Kom med på en gratis sejltur, sponsoreret af FerskVandsMuseums			
Foreningen, hvor der både vil være store naturoplevelser, en kop kaffe
			
og en fortæller med ombord.
			Sted: Ry Havn
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			Arrangør: FerskVandsMuseumsForeningen, Ry City
KL. 15.00:		
Mindful bevægelse i naturen
			
Oplev kroppen og naturen på en helt ny måde, som giver energi og
			
nærvær. En deltager siger: Det gav mig en følelse af at være forbun			
det med jorden og med træerne, og slippe hverdagens tanker en stund.
			
Sted: P-pladsen på Munkedalsvej
			
Tilmelding: 50 kr. via mobilepay 21955009 + skriv dato. Begrænset
			antal pladser.
			Arrangør: Fiona Andersen

ONSDAG 12. MAJ
KL. 19.00-20.30: Fortælletur: Med udsigt til Himmelbjerget
			
Hør Søhøjlandets fascinerede historie: om istiden og landskabets dan			
nelse, om stenalder, jernalder og middelalder, klostre og konger, ene			
vælde og folkestyre – og demokratiets spæde fødsel. Og om Ry’s rolle i
			
alt det. Turen går fra Torvehallen og ned til Skimminghøj, og med ud			
sigt til Himmelbjergtårnet, fortælles der om Søhøjlandet.
			Sted: Torvehallen
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Greenways

TORSDAG 13. MAJ
KL. 19.00: 		
Historien om en gin
			
Hør producenten bag den unikke og eksklusive jubilæumsgin, Sall
			
Whiskey Distillery, fortælle om smagssammensætningen, historien bag
			
og det unikke lokale præg.
			Sted: Ry Hotel
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Sall Whiskey Distillery

LØRDAG 15. MAJ
KL. 10.00-14.00: Det Store Tidstyveri
			Tidsrøvere har stjålet tid fra Ry! Tag med den Tidsrejsende Tidsdetektiv
			
på en rejse til tider og steder i Ry i jagten på den forsvundne tid.
			
Beredt med jeres smartphones går jagten ind på QR-koder rundt i
			
byen, som hver giver et clue og masser af interaktive oplevelser.
			Sted: Torvehallen
			
Tilmelding: Ikke nødvendigt. Arrangementet er gratis.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Eventsupport
KL. 10.00-14.00: Mad og musik ved Torvehallen
			Forkæl dine smagsløg med fantastiske oplevelser til både gane og sjæl,
			
når der spilles musik og opsættes madboder ved Torvehallerne.
			Arrangør: Ry City

SØNDAG 16. MAJ
KL. 11.00-12.30: Fortælletur: Gå med Søhøjlandsmalerne
			
Hvorfor kom de? Hvad så de ? Hvad malede de? Hvad talte de om?
			
Turen går bl.a. til Kyhnsminde, Hotel Ry og Anna Klindt Sørensens Have.
			Sted: Torvehallen
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Greenways
KL. 15.00:		
Mindful bevægelse i naturen
			Oplev kroppen og naturen på en helt ny måde, som giver energi og
			
nærvær. En deltager siger: Det gav mig en følelse af at være forbun			
det med jorden og med træerne, og slippe hverdagens tanker en stund.
			
Sted: P-pladsen på Munkedalsvej
			
Tilmelding: 50 kr. via mobilepay 21955009 + skriv dato. Begænset
			antal pladser.
			Arrangør: Fiona Andersen

ONSDAG 19. MAJ
KL. 19.00-20.30: Fortælletur: Kildebjerg – det nye Ry
			
Få historien om dengang Kildebjerg blot var en bette bakke ude på
			
landet, om arkæologi og jernalderfund, om Siim Skov, om fattiggården,
			
det store udviklingsprojekt, golfbanen, pulszonere, og hverdagen i den
			nye bydel.
			Sted: Kildebjerg Erhvervshus
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Greenways

TORSDAG 20. MAJ
KL. 17.00:		
Mindful bevægelse i naturen
			Oplev kroppen og naturen på en helt ny måde, som giver energi og
			
nærvær. En deltager siger: Det gav mig en følelse af at være forbun			
det med jorden og med træerne, og slippe hverdagens tanker en stund.
			
Sted: P-pladsen på Munkedalsvej
			
Tilmelding: 50 kr. via mobilepay 21955009 + skriv dato. Begænset
			antal pladser.
			Arrangør: Fiona Andersen
KL. 19.00-21.00:
			
			
			
			
			

Kunstnernes indtog i Ry
Henrik Bredmose fortæller levende om de kreative kunstneres indtog i
Ry, og hvilket præg på byens kreative nerve det har haft.
Sted: Læsesalen, Ry Bibliotek og livestreaming
Tilmelding: Oplyses senere. Begrænset antal pladser.
Arrangør: Ry Bibliotek, Ry Lokalarkiv

LØRDAG 22. MAJ
KL. 9.00-11.00:
Gratis morgenmad i bymidten
			I et lokalt samarbejde serveres der pinsemorgenbord for alle.
		
Arrangør: Ry City, Brød & Ost, Ry Hotel
KL. 10.00-14.00: Mad og musik ved Torvehallen
			Forkæl dine smagsløg med fantastiske oplevelser til både gane og sjæl,
			
når der spilles musik og opsættes madboder ved Torvehallerne.
			Arrangør: Ry City
KL. 11.00: 		
Gymnastikopvisning
			Har du lyst til at se en masse dygtige gymnaster, så laver Ry Team Gym
			
en opvisning med fantastiske spring og små rytme sekvenser. Holdet er
			
et udtaget hold med piger og drenge i alderen 9-15 år. Det er gratis at
			
at se opvisningen, som tager ca. 15-20 minutter.
			Sted: Klostervej
			Arrangør: Ry Gymnastikforening
KL. 11.00-12.30: Fortælletur: Med udsigt til Himmelbjerget
			
Hør Søhøjlandets fascinerede historie: om istiden og landskabets dan			
nelse, om stenalder, jernalder og middelalder, klostre og konger, ene			
vælde og folkestyre – og demokratiets spæde fødsel. Og om Ry’s rolle i
			
alt det. Turen går fra Torvehallen og ned til Skimminghøj, og med ud			
sigt til Himmelbjergtårnet, fortælles der om Søhøjlandet.
			Sted: Torvehallen
			Tilmelding: Via billetlink. Begrænset antal pladser.
			
Arrangør: Fælles om Ry, Greenways

Programmet opdateres løbende

