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Kære Domsogn
Vi står jo i højst usædvanlige tider, som har gjort, vi måtte aflyse mange arrangementer i løbet af året, og Covid-19 vil stadig præge kirkens liv ind i foråret. Allerede
til jul kommer der ændringer i forhold til det, vi kender. Der vil blive afholdt en
julegudstjeneste lillejuleaftensdag, onsdag 23. december, og tre gudstjenester jule
aftensdag, torsdag 24. december, samt én 1. juledag og én 2. juledag.
Til alle disse gudstjenester er det nødvendigt med tilmelding, da vi kun må være
250 i kirken ad gangen. Derfor skal man bestille 'billetter'. På side 13 kan man læse
hvordan.
Trods situationen kører vi på med foredrag og får blandt andet en del af Folke
mødets program reddet i land. Sammen med senioreftermiddagene og koncerterne
ser alt næsten ud som før, men antallet af deltagere er begrænset også her.
Vi har fået nye menighedsrådsmedlemmer og ny kantor, som præsenterer sig inde
i bladet. Velkommen til arbejdet!
I bladet vil man også finde artikler om Betlehemskapellet og Domkirkens stole
stader. Vi prøver i dette og følgende numre at formidle den forkyndelse og den
historie, som gemmer sig bag udsmykningen og indretningen af Domkirken.
Ellers må vi blot sige som skaberen af vores prædikestol: Deus providebit – eller på
dansk: Stol på Guds forsyn.
Glædelig advent og juletid
Torben Bramming
Sognepræst
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Artikel
Af Torben Bramming
Betlehemskapellet var et af kirkens tidlige
kapeller. I dag prydes det af lensmand
Albert Skeel og Berthe Friis’ gravmæle.

BETLEHEMS-

KAPELLET
Kapellet blev indviet til tre
helgener: Den Hellige Jomfru
Maria, Sct. Thomas Beckett af
Canterbury og Sct. Laurentius
i 1292 af biskop Kristiern.
Til kapellet hørte en præst,
som blev betalt af forskellige
adelsfamilier gennem middel
alderen. Han skulle forestå sjælemesserne ved kapellets alter.

Thomas Beckett

Thomas Beckett (1118–1170)
kom som ærkedegn ved katedralen i Canterbury ind i kred4

sen omkring den engelske kong
Henrik 2. og blev hans kansler
og personlige rådgiver. Han
støttede kongen over for kirkens
forskellige krav om indflydelse
og havde på alle områder kongens fortrolighed. Derfor fik
Henrik 2. ham i 1162 (samtidig
med at englænderen Radulf
blev biskop i Ribe) udnævnt
til ærkebiskop i Canterbury på
trods af de derværende præsters
protester.
Efter sin udnævnelse ændrede Thomas Beckett holdning
og blev kirkens mand og gik

i mange sager mod kongens
ønsker. Han førte nu modsat
tidligere et asketisk liv, gik med
hestehårsskjorte under tøjet,
fastede strengt og fulgte det
benediktinske munkeideal.
Han modstod kongens forsøg
på at få domsret over præster
og ret til indsættelse af biskopper og måtte i 1164 flygte ud
af landet på grund af kongens
forfølgelser. I Frankrig forsøgte
han at få lov til at trække sig
fra sit embede. Det blev dog
afslået af paven, som mæglede
mellem konge og biskop, og
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Artikel
… fortsat

Illustration fra „John Cassell's illustrated history of England“, 1859. Ukendt kunstner.

Thomas fik lov til at vende
tilbage til Canterbury.
1. december 1170 kom han
under stormende jubel fra
folket tilbage til England, fordi
han af folket blev anset for at
være deres værn mod kongens
og adelens udbytning.
Men konflikten brød hurtigt
ud igen. Thomas var rasende
på de biskopper, der havde
medvirket til at indvie ærkebiskop Roger av Pont-l'Evêque,
der havde salvet prins Henrik
på kongens bud, hvilket kun
Thomas havde ret til. Derfor
suspenderede Beckett Roger og
ekskommunikerede biskopperne, som havde medvirket.
Kong Henrik, som var i Frankrig, da han hørte om sagen,
6

blev rasende og lod ifølge
kilder (og Shakespeares skuespil Henry II) disse ord falde til
sine hirdmænd: „Who will rid
me of this turbulent priest?“
(Hvem befrier mig for den
besværlige præst?).
Fire riddere rejste straks
afsted for at udføre kongens
vilje. Sidst på dagen den 29.
december 1170 opsøgte de
Thomas i kirken, da klokkerne
ringede til Vesperbønnen, og
myrdede ham i det sidekapel
i hans domkirke, hvor altrene
bl.a. var viet til Jomfru Maria.
Derfor deler han også i Ribe
kapel med hende.
Selv om Beckett ikke havde
levet som en helgen, døde han
som martyr. Hans sidste ord,

som blev hørt af vidner, var:
„Gerne dør jeg for Jesu navns
skyld og i forsvar for Kirken“.
Straks da nyheden om hans
død nåede ud over Europa,
blev Thomas æret som martyr.
Der skete mange mirakler ved
hans grav.
21. februar 1173 blev han
kanoniseret af pave Alexander
3. som „martyr for Kirkens
rettigheder og Kirkens frihed“.
Paven lyste kong Henrik 2. i
personligt interdikt, og han
blev pålagt at tage på pilgrimsrejse til St. Thomas’ grav. Der
skulle han offentligt piskes til
blods af Londons biskop og 50
munke den 12. juli 1174. Han
måtte derudover tilstå sin skyld
i bruddet mellem sig og Tho-

Religiøst tryk fra begyndelsen af 1800-tallet.

mas. Kongen måtte acceptere
ærkebiskoppens vilje i spørgsmålet om gejstlige forbrydere
og tillade appeller til paven.
7. juli 1220 blev St. Thomas’
relikvier højtideligt overført
fra hans grav i krypten til et
skrin i Treenighedskapellet bag
højalteret af ærkebiskop Stefan
Langton, under overværelse af
kong Henrik 3., den pavelige
legat, kardinal Pandulf, ærkebiskoppen af Reims og en enorm
menneskemængde. I næsten
400 år var hans relikvieskrin i
Canterbury et af de tre eller fire
vigtigste pilgrimsmål i Europa.
Men der blev altså også, særligt
i Nordeuropa, oprettet altre
for ham og altså også i Ribe
Domkirke.

Sct. Laurentius

Sct. Laurentius er den tredje
helgen, som Betlehemskapellet
er indviet til. Laurentius er en
helgen fra romersk tid. Han var
en af syv diakoner i Rom under
kejser Valerian (200–260 e.
Kr.). Da kirken i skikkelse af
biskop Laurentius blev afkrævet dens kalke og andre skatte
af bypræfekten, trådte han
frem sammen med en forsamling af fattige, som han havde
givet skattene til, og sagde:
„Se, her i disse fattige mennesker er skattene, som jeg lovede
at vise dig, og jeg tilføjer til
dem enkerne og de indviede
jomfruer, som er kirkens
krone“. Det blev bypræfekten
så vred over, at han lod en

stegerist opvarme med kul
under den og fik Laurentius
lagt på den. Da Laurentius
havde lidt længe, fortæller
helgenlegende, at han muntert
skulle havde råbt: „Nu er jeg
gennemstegt på denne side,
vend mig om!“
Stegeristen er derfor Laurentius’ helgensymbol (undertiden
er hans symbol en pung, fordi
han var kasserer i romermenigheden). Han var værnehelgen
for kokke og komedianter.
Laurentius blev en meget populær helgen i Norden under
navnet Sankt Lars. ◊
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Interview

INTERVIEW MED

DOMKANTOR
MORTEN BUNK,
DER BLEV ANSAT VED
RIBE DOMKIRKE 1. JULI 2020

Hvordan er din første tid forløbet
og hvordan har Covid-19 haft
indflydelse på arbejdet?

Hvad er din yndlingsmusik, hører du
fx andre genrer end klassisk?

Jeg holder meget af at lytte til musik – især musik, jeg ikke kender i forvejen. Men jeg holder
Det har, hvis jeg skal være helt ærlig, været en
også af at vende tilbage til de samme stykker
meget hektisk tid med jobstart og kandidat
og høre forskellige indspilninger af det samme
eksamen på samme tid, og da jeg endelig nåede
efterårsferien, var jeg totalt brugt op. Det var en værk. En af mine absolutte favoritter er Johann
Sebastian Bachs Juleoratorium. For mig er det
tiltrængt pause.
indbegrebet af jul, men musikken er så god, at
Men når det så er sagt, så har jeg nydt den
jeg kan finde på at lytte til det hele året rundt.
store åbenhed og imødekommenhed fra både
Når den 3. kantate bliver skudt i gang med
kolleger, menighedsråd og menighed, som jeg
 errscher des Himmels, får jeg altid et smil på
H
har mødt. Da jeg i søndags cyklede ud til Seem
Kirke inden gudstjenesten, blev jeg trods regnen læben og kan næsten ikke lade være med at synge med. Jeg lytter selvfølgelig også til andet end
nødt til at stoppe op foran kirkedøren og nyde
klassisk musik. Jeg er vokset op med pop- og
synet ud over åen og naturen, og oplevelsen
blev kun bedre, da jeg under gudstjenesten blev rockmusik i huset, og jeg spillede faktisk trommer som mit første instrument. Da min farmor
mødt af en entusiastisk salmesang fra menigblev bisat fra Bagsværd Kirke, spillede jeg The
heden. Det glæder mig meget, at menigheden
Beatles’ Yesterday som postludium, og jeg bliver
synger med, for det giver mig en lykkerus og
gang på gang forbløffet over genialiteten og
inspiration til at præstere mit ypperste i salmesimpliciteten i Shu-bi-duas Knuden.
spillet. Covid-19 har selvsagt gjort tingene lidt
mere besværlige. Før hver korprøve går jeg rundt
i Langgaard Salen og prøver at få stolepuslespillet til at gå op med den rigtige afstand – for ikke
at tale om afspritning og udluftning både før,
under og efter korprøverne. Men jeg er lykkelig
over, at det trods alt kan lade sig gøre stadig at
have korprøver, og jeg glæder mig helt enormt
til bl.a. Kammerkorets julekoncert.
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Hvad er dine planer for
Domkirkens kor?

Helt kort, så er min drøm at skabe et af landets
bedste kormiljøer for både børn og voksne. Et
miljø, hvor glæden ved og fællesskabet omkring
sang er et centralt element. Et miljø, hvor vi tør
tænke stort og kreativt for at skabe musikalske
oplevelser for os selv og andre.
Centralt i den drøm er ideen om „den intelligente korsanger“ – man kunne også kalde det
for „den selvstændige korsanger“. Hvis vi kan
danne og uddanne sangerne til altid at tage et
aktivt, kunstnerisk ansvar, så løfter vi det samlede niveau i korene. Derfor lægger jeg stor vægt
på, at sangerne skal lære at læse noder, allerede
når de synger i børnekoret. Her får jeg heldigvis
hjælp af Benedikte Storm Aa, som er en fantastisk børnekorleder. Ud over nodelæsningen lægger jeg også stor vægt på, at korene skal kunne
synge selv. At korene opnår en grad af selvstændighed og musikalsk samhørighed, hvor jeg som
dirigent bliver overflødig og kan lade musikken
folde sig ud. At hver enkelt sanger overgiver sig
til musikken og bidrager med deres egen musikalitet, og koret bliver en samlet enhed.

Hvad er din egen baggrund
som sanger og musiker?

Jeg deltog i min første korprøve – ikke svøbt i et
klæde og lagt i en krybbe, men iført sparkedragt
og lagt i en babylift. Mine forældre underviste
i musik og kor på en efterskole på Lolland, og
musikken har således altid været en central del
af mit liv. I 3. klasse blev jeg optaget i forskolen
til Herning Kirkes Drengekor. Her fik jeg for
alvor øjnene op for kormusikken og det fælles
skab, der er i et kor. Siden dengang har jeg
sunget minimum fire gange i ugen. Sang er for
mig et frirum, hvor jeg kan få lov til at te mig
lidt tosset og have det sjovt. Det er den glæde og
frihedsfølelse, jeg håber, jeg kan viderebringe i
mit arbejde med kor. ◊
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Prædiken til 20. søndag efter trinitatis. Læsning fra Det Gamle Testamente: Esajas 5, 1–7.
Epistel: Paulus’ brev til Romerne 11, 25–32. Evangelium: Matthæus 21, 28–44.
Af Torben Bramming

ISRAEL
I dag mindes vi om, at vi er del af Guds historie. Det er ikke
Gud, der er en del af vores historie. Vi mindes om det i et enkelt
ord: Israel.
Israel er et af de mest aktuelle navne og et af de ældste. Jakob, patriarken Isaks søn, hvis tolv stammer befolkede det forjættede land,
blev kaldt Israel af Gud i 1. Mosebog. Det omhandler begivenheder for over 3500 år siden. Men Israel hedder også Israel i dag. For
Israel er også landet, som siden sin genoprettelse i 1948 har været
omdrejningspunkt for krige og kriser, der har påvirket hele verden.
Supermagterne USA og Sovjetunionen stod på hver sin side
– kommunister over for kapitalister. Nogle af os husker venstre
fløjens palæstinensertørklæder, der i 1970’erne og 1980’erne
skulle signalere solidaritet med Yassir Arafat og palæstinenserne.
I dag er det varer produceret i kibbutzer på Vestbredden, man vil
boykotte eller købe for at støtte enten den ene eller anden part.
Den nuværende strid mellem muslimer og jøder handler om
forjættelser. Muslimerne mener, Allah har ophævet jødernes (og
de kristnes) fortrinsret og givet landet og særligt Jerusalem til
dem. Jøderne, både de religiøse og ikke-religiøse, mener noget
andet. De ikke-religiøse zionister, mener, at jøderne på grund af
de frygtelige forfølgelser, som de var udsat for særligt under 2.
Verdenskrig, bliver nødt til at have et land, de kan være sikre i.
Nogle af de religiøse jøder mener, at landet er skænket dem af
Gud for 4000 år siden og derfor er deres til evig tid.
For 1700 år siden blev den kristne kirke eneherskende i Romerriget, som havde Israel under sig som provins. Derfor blev der et
flertal af kristne i hele imperiet, og sådan var det til langt op mod
den moderne tid. De kristne stater førte forsvarskrige mod muslimernes fremtrængen for 1400 år siden og prøvede under korstogene at erobre det tabte land tilbage, som man mente tilhørte det
gamle østromerske rige og den kristne kirke. Man ville have de
hellige steder under de kristne kirkers kontrol igen.
I tiden efter 1948 støttede de fleste kristne kirker staten Israel,
men efter 1968, hvor mange vesteuropæiske præster blev venstreorienterede, begyndte mange kirker at støtte palæstinenserne og
den arabiske sag ligesom de marxistiske Østbloklande. Derfor er
Israel, som man kan høre, et sprængfarligt emne, som deler folk
på kryds og tværs, selvom det kun er et lille land på størrelse med
Jylland. Det er selvfølgelig fordi, der er politik og religion forbundet med sagen.
De første kristne var alle jøder. Men som jøden Paulus skriver
til romerne, kalder Paulus ikke sig selv kristen. Han siger der10

SALMER
754 Se nu stiger solen
31 Til himlene rækker
87 Gud egen kære søn
592 I dag er nådens tid
732 Dybt hælder året

Relief af kong David sat op til ære for
salmedigteren Hans Adolf Brorson

imod, at de, som bekender, at Kristus er Guds søn, er de rette
jøder. De af jøderne, der afviser Kristus, har uret og mister evangeliet. Men, som han siger, så mister de ikke-troende jøder, der
afviser Kristus som Guds søn, ikke forjættelsen fra Gud. Den står
fast. Jøderne er altså stadig en del af Guds store frelsesplan.
Han forklarer det til de kristne i den romerske menighed på denne måde: De var jo engang hedninge og troede ikke på Kristus,
og derfor var de ulydige mod Gud, ligesom jøderne er det i dag
ved ikke at tro på Kristus. Men kun ved at mange af jøderne
forkastede Kristus, gik forjættelsen videre og uden for det jødiske
folk. Derfor skal de kristne, der var hedninge, være glade. For ved
jødernes fald over hovedhjørnestenen i troen, Kristus, fik de nu
del i Guds forjættelse.
Derfor, siger Paulus, skal man huske som kristen, at man selv
er synder, der gør forkerte ting og tror forkerte ting, og altså er
ulydig mod Gud. Alle mennesker er ulydige, men Gud viser
barmhjertighed.
Det betyder for de kristne, at Israel er en åndelig tilstand, som
handler om tro og retfærdighed. Vi skal bære Israel i hjertet og
som spejl. Israel, som vi læser om i Bibelen, er vi en del af. Det
betyder, at de gamle profeter og tekster også handler om os.
Når Esajas i Det gamle Testamente skriver om Israel som Herrens
vingård, så gælder det også Danmark. Danmark er jo et kristent
land skabt i Bibelens billede med en lov, der bygger på Bibelen
og en konge, som skulle ligne kong David og den vise kong
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Prædiken – fortsat

Salomon. Det er ikke for ingenting, at David ses overalt – f.eks.
på toppen af Domkirkens orgel. Og det danske folk skulle ligne
Israel, og man skulle opmuntres og advares om de samme ting,
som jøderne blev opmuntret og advaret om.
Vi nedbryder også i Danmark hegnet om vingården, hvis vi
er uretfærdige og ikke lader lov og ret skabe fred og ro i landet.
Derfor bygger vores love på Bibelen, som man ser det i Jyske Lov,
som Valdemar Sejr gav i 1241, på Danske Lov fra 1683 og på
Grundloven, hvor der f.eks. i paragraf 13 står de mærkelige ord
om, at kongens person er fredhellig.
Men også på det personlige plan skal vi se os som en del af
Israel, således som vi hører i Matthæusevangeliet i dag. Kristus
tager Esajas’ billede med Herrens vingård op i samtalen med de
mennesker, der står omkring ham. Den, der hører til i Herrens
vingård, er ikke den, som er født ind i den, men den, der gør
Guds vilje. Derfor taler han hårdt til jøderne omkring sig og
siger, at jødiske ludere og landsforrædere skal gå ind i Guds rige
før dem, der ser sig som gode og lovlydige borgere. For når man
omvender sig fra det onde, man har gjort, så slettes ens synder,
og man tilgives af Kristus, selvom de forkaster ham. Det sker ikke
automatisk bare ved, at man føler sig god og retfærdig. For alle er
ulydige, og kun én er god, nemlig Gud. Derfor kan kun troen på
Kristus slette ens synder og sætte en på den rette vej.
Det er dem, der bærer Guds-rigets frugt, som skal arve Guds
rige, som han siger – ikke dem, som siger Guds-riget er mit, fordi
jeg er den, jeg er. Der var ifølge Kristus for mange hyklere, der
ville have, at folk skulle gøre, som de sagde, selvom de ikke selv
levede op til deres ord. Frelsen for alle kommer fra Guds søn,
siger Kristus, og han står foran jer nu. Kristus opfordrer dem til
at vende om og tro på ham.
Den gamle Adam kan ikke selv komme tilbage til Paradis ved
egne gerninger og fornuft. Derfor er den sten, som troen på
Kristus er, måske irriterende, og man kunne have lyst til at give
den et spark hen på historiens mødding og gå videre med sit liv,
som det nu passer én bedst, og tænke, det er ligegyldigt. Men den
irriterende sten er den hovedhjørnesten, som hele vores jordiske
og evige liv er bygget på.
Derfor må vi holde vores tro fast på, at vi som personer og samfund er del af Israel, som er Herrens vingård, og at Gud er trofast,
selvom vi ikke er det. Og når vi har omvendt os efter at have sagt
nej til at arbejde der, så skal vi gå ud og sørge for, at hegnet er sat
med retfærdighed og lov.
Hver gang vi af den ene eller anden grund ikke vil arbejde i den
vingård, så skal vi tænke på de to sønner: Det var ikke ham, der
sagde ja, jeg skal nok, og var fyldt med gode fortsætter, der gjorde
sin fars vilje, men ham, der i første omgang sagde nej, men dog
omvendte sig og gjorde det alligevel. Og det trøsterige ved Herrens vingård, Israel, er, at det aldrig er for sent at fortryde sit nej
og få ansættelse der. ◊
12

Kong David står på toppen af orglet
med sin harpe. Han tillægges 'Salmernes
Bog' i Det Gamle Testamente, som
er rygraden i salmetraditionen i den
kristne kirke.

Mosaik, der forestiller patriarken
'Jakobs drøm i Betel', hvor han forjættes
Guds velsignelse og det hellige land.

JuleGUDSTJENESTERNE
I RIBE DOMKIRKE
2020 – tilmelding nødvendig

kl. 10.00

din

en

el

dig

Den 23. og 24. december åbner dørene en time
før, så kom i god tid og senest 10 minutter, før
gudstjenesten begynder.
Får man plads og derefter bliver forhindret,
opfordres man kraftigt til at kontakte kordegne
kontoret, der vil være behjælpelig med, at en
anden kan få glæde af pladsen.
Afsluttende skal det oplyses, at alle julegudstjenester fra Domkirken vil blive streamet. Gudstjenesterne kan ses via Domkirkens hjemmeside.
Mange venlige hilsner fra
menighedsråd, præster og
Åben for
tilmelding
personale ved Ribe Domkirke
10. december
Ti l m

Normalt kan vi hvert år glæde os over mere end
1000 deltagere til hver af de to eftermiddagsgudstjenester juleaftensdag samt en velbesøgt
kirke 1. og 2. juledag. Det bliver en anderledes
jul i kirken i år på grund af corona-restriktionerne, men forhåbentlig festlig alligevel.
For at alle kan føle sig trygge, har vi fastsat
antallet af deltagere til hver af gudstjenesterne
til maksimum 250. Til gengæld har vi udvidet
antallet af gudstjenester, som det fremgår af
oversigten på denne side. Familier må gerne
sidde sammen, men ellers gælder afstandskravet
på to meter (fordi der synges).
Grundet de særlige forhold beder vi om tilmelding til gudstjenesterne lillejuleaftensdag, juleaftensdag samt 1. og 2. juledag, hvilket i praksis
betyder, at man skal rekvirere billetter via Dom
kirkens hjemmeside www.ribe-domkirke.dk (følg
linket) og forevise dem ved indgangen. Der åbnes
for tilmelding torsdag 10. december kl. 10.00.
Hvis man ikke har mulighed for at bestille over
nettet, kan man få hjælp til at reservere en billet
ved at ringe til kordegnekontoret, 75 42 03 50.
Vær venligst opmærksom på, at man også i
kirken skal bære mundbind eller visir, når man
ikke sidder ned. Hvis man har glemt sit mundbind, kan man henvende sig til personalet, der
vil være behjælpelig med at fremskaffe et.

g nød

v

LILLEJULEAFTEN, onsdag 23. december
Kl. 16.00 Jens Torkild Bak
JULEAFTEN, torsdag 24. december
Kl. 11.00 Signe von Oettingen
Kl. 13.30 Torben Bramming
Kl. 16.00 Jens Torkild Bak
JULEDAG, fredag 25. december
Kl. 10.00 Jens Torkild Bak
2. JULEDAG, lørdag 26. december
Kl. 10.00 Elof Westergaard
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KONFIRMATIONSDATOER
I RIBE DOMKIRKE 2022
For elever med bopæl i Ribe Domsogn. Undervisningsstart i september

HOLD 5

Ansgarskolens 6.A, 6.B og 6.C
Onsdage, første gang 8. september kl. 8.00–9.30
Præst: Torben Bramming
Konfirmeres Store Bededag den 13. maj 2022 kl. 10.00
i Ribe Domkirke

HOLD 6

Vittenbergskolens 6.A og 6.B
Torsdage, første gang 9. september kl. 8.00–9.30
Præst: Signe von Oettingen
Konfirmeres lørdag den 30. april 2022 kl. 10.00
i Ribe Domkirke

HOLD 7

Riberhus Privatskoles 6. klasser
Torsdage, første gang 9. september kl. 8.00–9.30
Præst: Torben Bramming
Konfirmeres lørdag den 14. maj 2022 kl. 10.00
i Ribe Domkirke.
Alle elever i klassen har tilbud om konfirmation i Ribe
Domkirke. Eller man kan vælge at blive konfirmeret i
sin egen sognekirke. Konfirmationsdatoer oplyses hos
den lokale sognepræst.

Indskrivning (tilmelding)

Tilmeldingsskema findes på Domkirkens hjemmeside.
Det skal underskrives af begge forældre og afleveres til:
Ribe Kordegnekontor
Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe
Spørgsmål omkring aflevering kan rettes til
tlf. 75420350 eller ssp@km.dk
Tilmeldingsskemaet kan også fremsendes via sikker
mail til Ribe Kordegnekontor. Benyt venligst dette link:
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8886
OBS: Tilmelding er kun gyldig med begge
forældremyndighedsindehaveres underskrift.
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KONFIRMATIONER
I RIBE DOMKIRKE 2020
21. juni, Wittenbergskolen
Bagerst fra venstre mod højre:
Sola Skalborg Dam Schmidt, Isabella Josefine Esman
Skousen, Casper Grøndal-Nordland, Frederik Have
Feddersen, Christoffer Grøndal-Nordland, Mathilde Sofie
Johanson, Lilja Bendorff Scherlund.
Forrest fra venstre mod højre:
Ida Anine Søndergaard Olesen, Liva Vejrup Boel, Lærke
Wissing Støvring, Juliane Førby Termansen, Johanne
Fabricius Bjørnskov, Johanne Brinck Jessen, Marie
Alvilda Søndergaard Olesen, Mathilde Bruun Hansen,
Karoline Visby Toft.

29. august, Wittenbergskolen
Bagerst fra venstre mod højre:
Karl Brødbæk Hansen, Erik Jermiin Lindholdt, Gustav
Rud Godsvig Poulsen.
Forrest fra venstre mod højre:
Maria Aviaja Giulini, Alma Johanne Dahm Larsen,
Selma Steinmeier, Kathrine Koldby Jensen

12. september, Ansgarskolen
Bagerst fra venstre mod højre:
Anders, Jonathan Lønborg, Aksel, Lukas, Jonatan Maz.
Alfred, Marcus, Lasse.
Midten fra venstre mod højre:
Forrest fra venstre mod højre:
Samantha, Lærke Maria, Amalia, Ronja, Ellen, Tilde,
Kathrine, Mette, Stine.

13. september, Riberhus Privatskole
Bagerst fra venstre mod højre:
Rasmus D., Lucas, Cornelius , Rasmus B.M., Rasmus
B.H., Kristian, Emil, Mads, Phillip, Laurits, Magnus.
Midten fra venstre mod højre:
Forrest fra venstre mod højre:
Maja, Lærke, Emma, Anne, Karla, Mai, Jasmin, Camilla.
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Ribe Domsogns Menighedsråd

NYE
ANSIGTER
KATRINE LUND JØRGENSEN
Jeg er 50 år, gift med Jacob og mor til to teenagepiger. Jeg har siden 1999 været lærer på Ribe
Katedralskole og har boet her lige så længe. De
seneste mange år har jeg været meget engageret
i Domkirken og Domkirkens mange forskellige
aktiviteter. Jeg har fx været kor-mor og hjulpet
både Lotte Bille Glæsel og Camilla Bunk med
korets rejser til Wien og Berlin. Selv synger jeg
i kammerkoret og nyder at få lov at synge i det
fantastiske kirkerum. Jeg kan godt lide at sætte
aktiviteter i gang og at få ting til at ske, så derfor
har jeg i et par år været en del af planlægningen
af Folkemødet om Grænsen, som jo desværre
blev aflyst i foråret. Når jeg holder rigtigt fri, bliver det tit til gåture i Vadehavets rå natur med
min familie og med min hund.

KIRSTEN SØNDERGAARD MUNCK
Jeg er 55 år, uddannet jurist og arbejder til daglig
som kontorchef i Færdselsstyrelsen. Flyttet til
Ribe i 2016 efter 22 år i København i forbindelse
med udflytningen af Færdselsstyrelsen til Ribe.
Jeg har mine rødder i det vestjyske, da jeg er født
og opvokset i Lemvig. Ribe har jeg altid haft en
særlig tilknytning til, og jeg er faldet rigtig godt
til i byen. Igennem årene har jeg i min fritid
været engageret i meget forskelligt bestyrelses
arbejde og også deltaget i menighedsrådsarbejde.

Lige fra den første tid, hvor jeg begyndte at opholde mig i Ribe i arbejdsmæssig sammenhæng,
har jeg været meget imponeret af, hvordan man
er lykkedes med at skabe så gode rammer for et
rigt kirke- og kulturliv omkring Ribe Domkirke.
Jeg glæder mig meget til at være med til at videJeg har min opvækst og min teologiske baggrund reføre det gode arbejde og håber naturligvis på,
at jeg kan trække lidt på den erfaring, jeg har fra
i den folkekirkelige børne- og ungdomsorganimenighedsrådsarbejde i Taksigelseskirken i Køsation FDF, og jeg er gået ind i menighedsrådsbenhavn, selvom der på mange måder er en verarbejdet bl.a. for at gøre mit til, at Domkirken
forbliver en lige så åben og engageret medspiller den til forskel på de to sogne. Jeg vil være optaget
af at yde mit bidrag til et godt og konstruktivt
i lokalområdet, som jeg kender den i dag. Jeg
samarbejde i menighedsrådet, så vi i fællesskab
synes, det er fantastisk, at Domkirken byder
velkommen til så mange forskellige grupper, for kan lykkes med at skabe de bedste betingelser for
når skoleelever, gymnasieelever, kulturforbrugere, Domkirkens liv og vækst og for kirken som en
god arbejdsplads. Hvis vi skal kunne opretholde
musikelskere, turister, højmessegængere og alle
de andre gæster bliver fortrolige med kirkerum- en levende kirke, er det for mig at se afgørende,
at vi som menighedsråd bliver ved med at være
met, så har de taget et lille skridt i retning af
også at få et forhold til kirken. Jeg glæder mig til nysgerrige på, hvilke forventninger menigheden
har til et nærværende og aktivt kirkeliv omkring
arbejdet i menighedsrådet, som jeg har en klar
Domkirken. Et aspekt af menighedsrådsarbejdet,
fornemmelse af fungerer rigtig godt. ◊
som har min særlige interesse, er menigheds
plejen eller diakonien, som er en af kirkens
kerneopgaver. ◊
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Artikelserie – Kend din kirke
Af Richard Kværnø

STOLESTADERNE
I RIBE DOMKIRKE

Stolestadebænkene i Ribe Domkirke stammer
fra den store restaurering, som fandt sted fra
1882 til 1904, hvor hele kirken blev grundigt
restaureret og Mange tidligere forsvundne
dele blev genetableret, hvor det var muligt og
skønnedes formålstjenligt – og i visse tilfælde
fuldstændig fornyet. Det sidste gælder således
kirkens bænke (stolestader).
Til hovedskibet blev der bestilt 50 nye bænke
hos snedkermester Hans Dau i Ribe til levering
inden genindvielsen i 1904. Desuden fik han
bestilling på bænke til sideskibene samt til de
bænke øverst i hovedskibet, hvor familien oftest
sidder under en bisættelse eller begravelse. De
tidligere bænke, som var i kirken, og som var
fremstillet i 1844, blev skænket til Sønderho
Kirke på Fanø, hvor de stadig er i brug.
Som det fremgår af ovenstående billede fra
1904, var ikke alle bænkene færdige til genindvielsen. Her er opstillingen set fra koret: én bænk,
så to rækker stole, derefter tre bænke, atter to
rækker stole o.s.v, sluttende med to bænke nederst ved orglet.
Efterhånden som de øvrige bænke blev færdige
fra snedkermesterens værksted, blev de sat ind
i kirken. Den sidste bænk kom ind i 1927. Det
er bænk nr. 22 i sydsiden. Udskæringen i gavlen
mod sideskibet viser snedkerens høvl, passer og

vinkel, og på et bånd står 'Hans Dau Ribe 1927'.
Alle bænkenes gavle har dobbelt slyngbånd på
kanterne, foroven en rundstav med siksakbånd,
og et billedfelt med udskæringer. De første 30
leverede bænkes billedfelter har udsmykninger
udført efter tegninger af arkitekt H.C. Amberg,
der forestod Domkirkens restaurering efter
inspiration fra adjunkt J. Helms, som havde
skrevet et stort værk om Ribe Domkirke, mens
snedkermester Hans Dau selv har tegnet de
resterende. Alle udskæringerne er udført af snedkermester Hans Dau, mens han søn Ejnar Dau
har udført de fire små gennemskårne, symmetriske rankeornamentikfelter i hver bænks skrå ryg.
Alle udskæringer er forskellige, bortset fra de fire
forreste bænke i hver side i hovedskibet, som
prydes af monogrammet 'IHS'.
Jeg tror, at alle udskæringerne er symbolske;
men jeg har ikke kunnet tyde dem alle. Hvor jeg
ikke har kunnet finde frem til fortolkning, har
jeg skrevet 'Dekoration'. Jeg håber, at en læser af
kirkebladet vil hjælpe med en tolkning af disse
dekorationer – ved en henvendelse til mig (tlf.
nr. 21 86 01 56), eller til pastor Torben Bramming (tlf. nr. 75 42 59 00) eller til kirketjener
Folmer Iversen (tlf. nr. 75 42 06 19).
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Artikel – fortsat

IHS

Jesus Hominum Salvator
Et kunstfærdigt IHS, der
på dansk står for 'Jesus
Menneskenes Frelser'.
Til tider kaldes det Kristi
Monogram.

IHS

Jesus Hominum Salvator
Et kunstfærdigt IHS, der
på dansk står for 'Jesus
Menneskenes Frelser'.
Til tider kaldes det Kristi
Monogram.

Anker

Paulus’ første brev til
menigheden i Korinth,
kapitel 13, slutter
„Så bliver da Tro, Håb,
Kærlighed, disse tre. Men
størst af dem er Kærlig
heden.“

Hjerte

Sammenhørende med
anker og kors på hhv.
bænken overfor og bagved.

Kors

Kombinationen af Tro,
Håb og Kærlighed finder
man utallige steder, bl.a.
i vielsesritualet.

Ansigt med vægt

Retfærdighed.

Forkrænkelighed

Dekoration

Forgængelighed; i
 odsætning til evigm
hed. Over kirkegårdens
indgang i Christiansfeld
(Gudsageren) står: „Det
såes i forkrænkelighed“.

Davids Harpe

Arons Stav

Guds redskab til at vise
Hans magt. 2. Mosebog,
kap. 7 vers 25.
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Det instrument, David
spillede på, når han skulle
fordrive de onde tanker
fra Kong Saul. Den havde
fortalt David, hvordan han
skulle fælde kæmpen Goliat.

Dekoration

Dekoration

Død

Timeglas med dødninge
hoved, omkranset af
bladranke. Motivet findes
på utallige gravsten og
epitafier.

Synd

To sammenflettede slanger
omkring et djævlehoved.

Sejr

Sejrens palmer.

Smerte

Sammenflettede
tornede grene.

Josefs Drøm

Josef drømmer, at sol og
måne og elleve stjerner
bøjer sig for ham. Hans
brødre beslutter at dræbe
ham. 1. Mosebog kap. 37.

Menorah

Den syvarmede lysestage.
Er symbol på det jødiske
folks urokkelige forbindelse
med Gud indtil år 70, da
templet ødelægges. Den
syvarmede stage bruges i
dag også i den kristne kirke.

Dekoration

Pagtens Ark

Står i Tabernaklet i det
allerhelligste.

I kommende numre
af Kirkebladet følger
de øvrige efter. ◊
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SKRJABIN og LANGGAARD
RUED LANGGAARD FESTIVAL 2020
Se mere på www.langgaardfestival.dk

Tak til publikum, medvirkende kunstnere og
til alle, der har støttet økonomisk og praktisk,
og som gjorde det muligt at gennemføre
Rued Langgaard Festival 2020.
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WIEN I RIBE 2021
Mød Alma Mahler og Alexander Zemlinsky
– velkommen til Wien i Ribe
Rued Langgaard Festival 2021 løber af stablen 2. – 5. september.
Årets tema er Wien, og årets komponister er Alma Mahler og Alexander Zemlinsky foruden Rued
Langgaard. Også Wagner er på plakaten med Parsifal, som i 2021 bliver opført i en særlig version
tilpasset Ribe Domkirke og Domkirkepladsen.
Under festivalen vil publikum bl.a. opleve Alexander Zemlinskys storværk
Lyrisk Symfoni med tekst af Rabindranath Tagore, sange og musik af Alma
Mahler og Rued Langgaards orkesterværk Saga Blot, som bliver uropført
i sin endelige version fra Ribe 1941.
Flere store projekter bliver lanceret under Langgaard Festival 2021.
I forbindelse med festivalen indvies et helt nyt Rued Langgaard Museum
i Ribe under Sydvestjyske Museer. Derudover vil en ny Rued Langgaard
Masterclass og Konkurrence for konservatoriestuderende blive lanceret i
foråret 2021, og vinderen vil spille på årets festival.
Vel mødt til Rued Langgaard Festival 2021
Esben Tange, kunstnerisk leder
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LØRDAGSUNIVERSITET
FORÅR 2021
I Genforeningsjubilæets tegn på Ribe Katedralskole

Gratis, alle er velkomne. Tilmelding senest en
uge før hvert enkelt arrangement på Folke
mødets hjemmeside www.folkemødeiribe.dk

GRÆNSEN – et folkemøde i Ribe i anledning af 100-året for Genforeningen
blev jo aflyst på grund af covid-19 i foråret, sådan som mange andre af jubilæumsarrangementerne. Det Sønderjyske Præsidium har derfor besluttet at
udvide markeringen af Genforeningsjubilæet med en periode i 2021, nemlig
tiden fra 1. maj til ca. 15. juni. Det er vi meget glade for og har besluttet
at gennemføre en revideret udgave af det oprindeligt planlagte folkemøde i
Kristi himmelfartsdagene 13.–16. maj 2021.
Temaet for Folkemødet i Ribe er jo stadig aktuelt, nemlig Nationalstaten
– historie, værdier og udfordringer. Man kan orientere sig nærmere på
www.folkemødeiribe.dk. I planlægningen tager vi naturligvis højde for, at
der også til den tid vil være corona-restriktioner, der skal overholdes.
* * * Tilmelding nødvendig * * *

Ribe Domkirkes traditionelle Lørdagsuniversitet vil i foråret 2021 bestå i en
række optaktsarrangementer til Folkemødet i maj. Bemærk, at arrangementerne holdes på Ribe Katedralskole. Deltagelse er gratis, men man tager selv
kaffe/te med og tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til Folkemødets
hjemmeside www.folkemødeiribe.dk senest en uge før hvert arrangement.
27. FEBRUAR KL. 10–13

DET NATIONALE OG GRUNDTVIG
Grundtvigs danskhed

Grundtvigforsker og lektor på Københavns
Universitet, Afdeling for Systematisk Teologi,
Anders Holm

Hvad ville Grundtvig sige, hvis han levede i dag? Sådan
spørger folk ofte. Som om han kunne levere konkrete
svar på nutidens udfordringer. Det kan han naturligvis
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ikke. Og slet ikke når spørgsmålet vedrører danskhed.
Hans historiske situation var en anden end vores.
Alligevel kan hans mange billeder af Danmark og det
danske – lige fra hans overvejelser over sprog og kultur
til hans tanker om etnicitet og politiske og geografiske
grænser – stadig vække stærke følelser og lidenskabelige
diskussioner. Hvad gik det alt sammen ud på? Var der
sammenhæng i det? Og blev der givet en arv, som der
bør værnes om?

20. MARTS KL. 10–13

MUSIKKEN OG DET NATIONALE
Rued Langgaard og den tyske forbindelse

Kunstnerisk leder af Rued Langgaard
Festivalen, cand.mag. i musik- og medie
videnskab, Esben Tange

Til trods for at Rued Langgaard (1893–1952) boede
det meste af sit liv i København, hvor han voksede
op i et klunketidshjem, og siden i Ribe, hvor han var
domorganist de sidste 12 år af sit liv, følte han sig i høj
6. MARTS KL. 10–13
grad som en del af tysk musik og åndsliv. Allerede i sin
DET NATIONALE OG
barndom fik han de første vigtige musikalske impulser
KIERKEGAARD
under årlige ophold i Berlin. Det var også i Tyskland, at
Centerleder for Kierkegaard Forskningscenteret Rued Langgaard oplevede sit livs største ydre succes, da
ved Københavns Universitet, Det Teologiske
han som 19-årig fik uropført sin timelange Symfoni nr. 1
af Berliner Filharmonikerne. Og da et antiromantisk
Fakultet, Joakim Garff
kulturradikalt kunstsyn vinder frem i mellemkrigstidens
Med en usædvanlig følsomhed evnede Kierkegaard
Danmark, kommer Langgaard til at stå i kontrast til de
inden for det københavnske voldanlæg at opfange og
ledende kulturelle kredse. Det kulminerer i årene lige
beskrive en række sociale og psykologiske følgevirkefter 2. Verdenskrig, hvor den tyske romantiske musikninger af de politiske revolter, der midt i 1800-tallet
kultur lyses i band i Danmark. Langgaard revolterer både
fandt sted i byer som Paris og Berlin. Sine analyser
musikalsk og i rødglødende avisindlæg, hvor han forsvaog mangeartede indtryk samlede han blandet andet i
rer poesien i kunsten: „Der kan aldeles ikke være tale om,
begrebet »Menneske-Frygt«, der betegner det særegne
forhold, at den frygt for overordnede instanser, som den at det skal være slut med disse Aandsværdier, uden hvilke
moderne samfundsudvikling forsøgte at ophæve, fortsat Livet ville drukne i fuldkommen værdiløs Materialisme.“
fandtes, men blot havde fundet andre former og taget
nye retninger. Den gamle frygt ytrede sig eksempelvis
i en ny frygt for at adskille sig fra andre, hvilket dybest 27. MARTS KL. 10–13
DET VARME FÆLLESSKAB
set skyldtes en angst for at blive og vedkende sig den
OG DEN KØLIGE FOLKEKIRKE
person, man var anlagt til at skulle være. Foredraget
skildrer en række af de forandringer, frigørelsesprocesser Leder af Grundtvig-Akademiet, redaktør på
og nye trusselsbilleder, der set med Kierkegaards øjne
Dansk Kirketidende, formand for Foreningen
kendetegner hans epoke, og trækker tråde op til vor
Åndsfrihed, Ingrid Ank
tids forståelse af forholdet mellem individ og samfund. Den kristne grundfortælling er en fortælling om
Endvidere vil foredraget belyse Kierkegaards tvetydige
mobning: Alle vender sig mod én, og denne ene viser
forhold til danskhed og det nationale.
sig at være Kristus. Fordi denne fortælling er omdrej13. MARTS KL. 10–13

FOLKEKIRKEN
NATIONALT BETRAGTET

Lektor emeritus i nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet, Hans Hauge

Hvis man omtaler folkekirken som dansk, betragter
man den nationalt. For ’folk’ er en størrelse, som blev
opfundet af nationalismen. ’Folk’ var noget nyt. Derfor
spurgte Grundtvig: „Hvad er folk i grunden?“ Uden
folk kunne man ikke have folke-styre, folke-sprog, folke-ting, folke-dans, folke-skole og folkekirke, men man
havde før 1848 både styre, ting, dans, skole og kirke.
De tilhørte blot staten. Der findes ikke et europæisk
folk, derfor er EU et krati, men ikke demokrati. I dag
er nationalisme et skældsord, så ikke engang Danmark
skal betragtes nationalt. Hvordan skal man betragte
kirken, når heller ikke den kan, bør eller må betragtes
nationalt? Bliver den så blot katolsk (almen, universel)
igen? Som før Luther? Eller ligesom Google?

ningspunktet, kan man som kristen ikke slippe for at
vide, at fællesskaber er lige så farlige, som de er vigtige.
Den letteste måde at få mennesker til at føle sig trygge
på er ved at bringe dem sammen med nogle, der ligner
dem selv (endnu lettere går det, hvis man samtidig kan
mødes om at være imod nogle andre). Men trygge og
varme fællesskaber er dermed også ofte fællesskaber,
som ikke er for alle. Og trygge og varme fællesskaber er
også ofte fællesskaber, som er svære at vriste sig fri af.
Mennesker har brug for tilhørsforhold og identitet,
men kirkens primære funktion må ikke ende med at
være at bringe mennesker, der ligner hinanden, sammen – og dermed bidrage til en stigende polarisering i
samfundet. Snarere må det være kirkens opgave at holde
fast i forskellen mellem det fælles og det, vi har til fælles,
bl.a. ved at finde gudstjenesteformer, hvor man kan være
i det fælles med mennesker, med hvem man intet har til
fælles. På den lidt underspillede måde bliver folkekirken
dermed også en vigtig spiller i samfundet. Den bliver
til den hukommelse, der kan minde os om, at der ved
ethvert varmt fællesskab vil være nogen, der er udenfor.
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BESKRIVELSER AF KOMMENDE

ARRANGEMENTER OG
KONCERTER

MORTEN
RIBE
JULIE
BUNK,
KAMMERKOR
BERTELSEN ORGEL
MED
DOMKIRKEN
DOMKIRKEN
DOMKANTOR
MORTEN BUNK SØNDAG 20. DECEMBER LØRDAG 13. FEBRUAR
DOMKIRKEN

LØRDAG 5. DECEMBER kl. 16.00
ENTRÉ 50 kr. ved indgangen fra
kl. 15.30. Forsalg fra Domkirkens
hjemmeside. Under 14 år gratis.
Ny og gammel traditionel julemusik.

Kl. 16.00
Arrangeret af Peters Jul i Ribe.
Se dagspressen for billetter.

J.S. BACH:
JOHANNESPASSIONEN

Kl. 11.00 · Gratis entré
Domkantor Morten Bunk sidder
ved orglet og spiller musik af Johann
Sebastian Bach, bl.a. uddrag af et
af Bachs mest centrale orgelværker,
nemlig Dritter Teil der Clavier-
Übung, samt andre orgelværker, der
henvender sig til fastetiden.

FÆLLESSANG
RIBE KATEDRALSKOLE

DOMKIRKEN
SKÆRTORSDAG 1. APRIL kl. 16.00
ENTRÉ 100 kr. ved indgangen fra kl. 15.30. Forsalg fra
Domkirkens hjemmeside. Under 14 år gratis adgang
Det verdensberømte, danske ensemble Concerto Copenhagen, der flere gange
har besøgt Domkirken, er tilbage skærtorsdag for at markere påsken med et af
de mest ikoniske kirkemusikværker: J.S. Bachs Johannespassion. Igennem
40 forskellige satser fortælles Jesu lidelseshistorie, som man finder den hos
evangelisten Johannes. Første del handler om Jesu tilfangetagelse i Getsemane Have, fremstillingen for ypperstepræsten og Peters fornægtelse. Anden del
om Jesus hos Pilatus, korsfæstelsen, nedtagelsen fra korset og gravlæggelsen.
Evangelieteksten synges, som det har været skik i kirkemusikken fra
middelalderen, af en tenor. Jesu ord synges af en bassanger, og det gælder
også Peters, Pilatus' og ypperstepræstens ord.
En række arier for solosanger er den troendes refleksion over begiven
hederne, men korsatserne, der ved denne koncert synges af blot fire sangere,
udgør menighedens kommentarer til handlingen.
De fire sangsolister er:
JOANNE LUNN, sopran
ALEX POTTER, alt
NICHOLAS MULROY, tenor og evangelist
PETER HARVEY, bas
Det hele dirigeres af Concerto Copenhagens kunstneriske leder og dirigent
gennem mere end 20 år, LARS ULRIK MORTENSEN.
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Fællessang efter den nye
Højskolesangbog. Fælles
sangen har svære vilkår
med kravene om to meters
afstand mellem syngende. Ikke desto
mindre håber vi at kunne genoptage de
månedlige sangaftner fra februar. Ikke i
Langgaard Salen, der er for lille, men i
Salen på Ribe Katedralskole, som skolen
venligt stiller til rådighed.
Der er gratis adgang, men adgangskort
skal hentes fra Domkirkens hjemmeside
eller ved henvendelse hos Domkirkens
kordegn.
ONSDAG 3. FEBRUAR
kl. 19.30 – 21.00
Medlem af udvalget for Højskolesangbogen Anne Odgaard Eyermann
ONSDAG 3. MARTS
kl. 19.30 – 21.00
Domkantor Morten Bunk
ONSDAG 7. APRIL
kl. 19.30 – 21.00
Annonceres
***
Tilmelding
nødvendig
***

SENIOREFTERMIDDAGE

***
Tilmelding
nødvendig
***

KANNIKEGÅRDEN – gratis med tilmelding

Tilmelding til Kordegnekontoret
75 42 03 50 eller anms@km.dk

Onsdag 20. JANUAR kl. 14.30–16.30

TVANGSUDSKREVET
KRIGSTJENESTE
Tidligere sognepræst i Sct. Catharinæ Kirke,
Jørgen Bork Hansen
En fortælling om en usædvanlig alliance mellem et dansk
sogn og en bataljon ungarske soldater, der var tvangs
udskrevet til tysk krigstjeneste i Danmark under 2.
verdenskrig.

Jørgen Bork Hansen

Onsdag 24. FEBRUAR kl. 14.30–16.30

ARMENIEN – NAGORNO-KARABAKH
Instructor DIS – Danish Institute for Study Abroad,
Matthias Bjørnlund
Fortæller om Armeniens spændende og brogede historie i
lyset af den aktuelle konflikt omkring Nagorno-Karabakh.

Matthias Bjørnlund

Onsdag 24. MARTS kl. 14.30–16.30

LIVETS FEBRILE HEMMELIGHEDER
Cand.mag. og ph.d.-studerende ved Center for Middel
alderstudier, Syddansk Universitet, Rasmus Vangshardt
I forlængelse af sin bog om Henrik Pontoppidans roman,
De dødes rige, fortæller Rasmus Vangshardt om romanen i
en sammenligning med Thomas Manns Trolddomsbjerget.

Rasmus Vangshardt

TIDSÅND – STUDIEKREDS
KANNIKEGÅRDEN – gratis med tilmelding
En studiekreds med udgangspunkt i en fælles læsning
af den tyske sociolog Hartmut Rosa Det ukontrollerbare
(Eksistensen, København 2020). Hvad driver tiden lige
nu – og hvad driver mennesket i tiden? Hvad er der eksempelvis med det hamsterhjul – er det skæbne eller valg?
Studiekredsen vil ud over den fælles læsning af Det ukontrollerbare samt en generel introduktion til Hartmut Rosa
byde på et sideblik til den danske teolog og filosof K.E.
Løgstrup.

***
Tilmelding
nødvendig
***

Studiekredsen finder sted
mandagene den
18.1., 25.1., 1.2. og 8.2. kl. 16.00–17.45
i Kannikegården. Der er plads til ti deltagere.
Tilmelding senest tirsdag den 5. januar til kordegn
Anne Marie Sørensen, anms@km.dk eller 75 42 03 50.
Venlig hilsen
Torkild Bak
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
LØRDAG 5. DECEMBER
KL. 16.00

RIBE KAMMERKOR
JULEKONCERET

Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN

SØNDAG 20. DECEMBER
KL. 16.00

PETERS JUL MED
JULIE BERTELSEN
Se dagspressen for billetter.
DOMKIRKEN

MANDAG 18. JANUAR
KL. 16.00–17.45

STUDIEKREDS

v. Torkild Bak
Se side 25 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

ONSDAG 20. JANUAR
KL. 14.30–16.30

SENIOREFTERMIDDAG

v. Jørgen Bork Hansen
Se side 25 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN
MANDAG 25. JANUAR
KL. 16.00–17.45

STUDIEKREDS

ONSDAG 3. FEBRUAR
KL. 19.30–21.00

FÆLLESSANG

Se side 24 for omtale.
RIBE KATEDRALSKOLE
MANDAG 8. FEBRUAR
KL. 16.00–17.45

STUDIEKREDS

v. Torkild Bak
Se side 25 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

v. Joakim Garff
Se side 22 for omtale.
RIBE KATEDRALSSKOLE
LØRDAG 13. MARTS
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

v. Hans Hauge
Se side 22 for omtale.
RIBE KATEDRALSSKOLE

v. Morten Bunk
Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN

LØRDAG 20. MARTS
KL. 10–13

ORGELMUSIK

ONSDAG 24. FEBRUAR
KL. 14.30–16.30

SENIOREFTERMIDDAG
v. Matthias Bjørnlund
Se side 25 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

LØRDAG 27. FEBRUAR
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

v. Anders Holm
Se side 22 for omtale.
RIBE KATEDRALSSKOLE

MANDAG 1. FEBRUAR
KL. 16.00–17.45

ONSDAG 3. MARTS
KL. 19.30–21.00

v. Torkild Bak
Se side 25 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

Se side 24 for omtale.
RIBE KATEDRALSKOLE
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LØRDAGS
UNIVERSITET

LØRDAG 13. FEBRUAR
KL. 11

v. Torkild Bak
Se side 25 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

STUDIEKREDS

LØRDAG 6. MARTS
KL. 10–13

FÆLLESSANG

LØRDAGS
UNIVERSITET

v. Esben Tange
Se side 22 for omtale.
RIBE KATEDRALSSKOLE
ONSDAG 24. MARTS
KL. 14.30–16.30

SENIOREFTERMIDDAG
v. Rasmus Vangshardt
Se side 25 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN
LØRDAG 27. MARTS
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

v. Ingrid Ank
Se side 22 for omtale.
RIBE KATEDRALSSKOLE

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Forårssæson 2021

BØRNEKOR

SKÆRTORSDAG 1. APRIL
KL. 16

J.S. BACH: JOHANNES
PASSIONEN

Concerto Copenhagen
Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN
ONSDAG 7. APRIL
KL. 19.30–21.00

FÆLLESSANG

Se side 24 for omtale.
RIBE KATEDRALSKOLE
2.–5. SEPTEMBER I RIBE

RUED LANGGAARD
FESTIVAL 2021

Se side 21 for omtale.
DOMKIRKEN M.FL.

KORPRØVER: Torsdag 15.00–16.15 – dog ikke i skolernes ferier.
ØVESTED:		Langgaard Salen, Torvet 15
Opstart torsdag 14. januar.
Børnekoret er for piger i 3.–6. klasse. Børnekoret medvirker ved
tre til fem koncerter/gudstjenester om året. Alle er velkomne, og
der er ikke optagelsesprøve. Koret ledes af Benedikte Storm Aa.

PIGEKOR

KORPRØVER:	Tirsdag 16.30–17.30 og torsdag 16.30–18.00
– dog ikke i skolernes ferier.
ØVESTED:		Langgaard Salen, Torvet 15
Opstart tirsdag 12. januar.
Koret er for piger fra 7. klasse. Ud over korprøverne får sangerne
tilbudt solosangsundervisning, og koret medvirker til gudstjenester og koncerter ca. 1–2 gange om måneden.
Koret ledes af domkantor Morten Bunk.

RIBE KAMMERKOR

KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30 – dog ikke i skolernes ferier.
ØVESTED:		Langgaard Salen, Torvet 15
Opstart tirsdag 12. januar.
Ribe Kammerkor består af ca. 30 sangere. Koret medvirker ved
koncerter og gudstjenester i Domkirken ca. seks gange om året.
Der betales et årligt kontingent på 800 kr. Der er optagelsesprøve
til koret. Koret ledes af domkantor Morten Bunk.
ER DU INTERESSERET I AT SYNGE MED I ET AF K
 ORENE,
så kontakt Morten Bunk på tlf. 61 85 24 63, 
mortenbunk@gmail.com for at høre mere.
Vi følger retningslinjerne for afstand ved korsang.

Frivillighedens vej?
Domkirkens frivilliggruppe består af over 20 venlige og hjælpsomme mennesker, der bager, brygger kaffe, flytter stole og vogter døre
med meget mere, når der er større arrangementer for menigheden i
Domsognet. Der er plads til flere, der har lyst at give en hånd med.
Henvendelse til Solveig Jørgensen fra Domkirkens menighedsråd,
mail: sfj@jorgensenribe.dk
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
December
SØNDAG 6. DEC
KL. 10.00
2. søndag i advent
Torben Bramming
TORSDAG 10. DEC
KL. 19.00
De ni læsninger
Signe von Oettingen
SØNDAG 13. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Jens Torkild Bak
SØNDAG 20. DEC
KL. 10.00
4. søndag i advent
Torben Bramming

dig

el

din

g nø

en

Ti l m

Åben for
tilmelding
10. december
kl. 10.00

dv

* * * Tilmelding nødvendig * * *

LILLE JULEAFTEN
ONSDAG 23. DEC
KL. 16.00
Jens Torkild Bak
JULEAFTEN 24. DEC
KL. 11.00
Signe von Oettingen
KL. 13.30
Torben Bramming
KL. 16.00
Jens Torkild Bak
JULEDAG 25. DEC
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
2. JULEDAG 26. DEC
KL. 10.00
Elof Westergaard

JULESØNDAG 27. DEC
KL. 10.00
Signe von Oettingen
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NYTÅRSAFTENSDAG
31. DEC KL. 16.00
Jens Torkild Bak
Januar
NYTÅRSDAG 1. JAN
KL. 15.00
Signe von Oettingen
SØNDAG 3. JAN
KL. 10.00
Helligtrekongers søndag
Jens Torkild Bak
SØNDAG 10. JAN
KL. 10.00
1. s e. Helligtrekonger
Torben Bramming
SØNDAG 17. JAN
KL. 10.00
2. s e. Helligtrekonger
Signe von Oettingen
SØNDAG 24. JAN
KL. 10.00
Sidste s. e. Helligtrekonger
Jens Torkild Bak
SØNDAG 31. JAN
KL. 10.00
Søndag septuagesima
Torben Bramming
Februar
TORSDAG 4. FEB
KL. 19.00
Kyndelmisse
Torben Bramming og
konfirmander.
Kirkens børnekor og pigekor medvirker
SØNDAG 7. FEB
KL. 10.00
Søndag seksagesima
Torben Bramming

SØNDAG 7. FEB
KL. 14.30
Søndag septuagesima
Elof Westergaard
Ribe Stifts migrant
gudstjeneste
SØNDAG 14. FEB
KL. 10.00
Fastelavns søndag
Elof Westergaard
SØNDAG 21. FEB
KL. 10.00
1. søndag i fasten
Jens Torkild Bak
SØNDAG 28. FEB
KL. 10.00
2. søndag i fasten
Signe von Oettingen

SØNDAG 28. MAR
KL. 10.00
Palmesøndag
Jens Torkild Bak
April
SKÆRTORSDAG 1. APR
KL. 10.00
Signe von Oettingen
LANGFREDAG 2. APR
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
PÅSKELØRDAG 3. APR
KL. 22.00
Påskenatsgudstjeneste
Signe von Oettingen
Elof Westergaard
PÅSKEDAG 4. APR
KL. 10.00
Elof Westergaard

Marts
SØNDAG 7. MAR
KL. 10.00
3. søndag i fasten
Torben Bramming

2. PÅSKEDAG 5. APR
KL. 10.00
Torben Bramming

SØNDAG 14. MAR
KL. 10.00
Midfaste søndag
Signe von Oettingen

SØNDAG 11. APR
KL. 10.00
1. søndag efter påske
Signe von Oettingen

TORSDAG 18. MAR
KL. 19.00
Passionsgudstjeneste
Torben Bramming og
konfirmander.
Kirkens børnekor og pigekor medvirker

SØNDAG 18. APR
KL. 10.00
2. søndag efter påske
Jens Torkild Bak

SØNDAG 21. MAR
KL. 10.00
Mariæ bebudelses dag
Jens Torkild Bak
MANDAG 22. MAR
KL. 17.00
Anders Lundbæk Rasmussen
Mariæ bebudelse

SØNDAG 25. APR
KL. 10.00
3. søndag efter påske
Torben Bramming
ST. BEDEDAG 30. APR
KL. 10.00
Torben Bramming
Konfirmation

Guds
tjenester
i Seem
Kirke
Maj
SØNDAG 2. MAJ
KL. 10.00
4. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Konfirmation
SØNDAG 9. MAJ
KL. 10.00
5. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
KR. HIMMELFARTS
DAG 13. MAJ
KL. 10.00
Elof Westergaard
SØNDAG 16. MAJ
KL. 10.00
6. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
PINSEDAG 23. MAJ
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
2. PINSEDAG 24. MAJ
KL. 10.00
Signe von Oettingen
SØNDAG 30. MAJ
KL. 10.00
Trinitatis søndag
Torben Bramming

December
SØNDAG 6. DEC
2. søndag i advent
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 13. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Signe von Oettingen
SØNDAG 20. DEC
KL. 10.00
4. søndag i advent
Jens Torkild Bak
JULEAFTEN 24. DEC
KL. 13.00
Signe von Oettingen
KL. 16.00
Torben Bramming
JULEDAG 25. DEC
KL. 10.00
Torben Bramming

SØNDAG 24. JAN
Sidste s. e. Helligtrekonger
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 31. JAN
KL. 10.00
Søndag septuagesima
Signe von Oettingen
Februar
SØNDAG 7. FEB
Søndag seksagesima
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 14. FEB
KL. 10.00
Fastelavns søndag
Torben Bramming
SØNDAG 21. FEB
1. søndag i fasten
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 28. FEB
KL. 10.00
2. søndag i fasten
Torben Bramming

PÅSKELØRDAG 3. APR
Der henvises til Domkirken
PÅSKEDAG 4. APR
KL. 10.00
Torben Bramming
2. PÅSKEDAG 5. APR
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 11. APR
1. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 18. APR
KL. 10.00
2. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
SØNDAG 25. APR
KL. 10.00
3. søndag efter påske
Signe von Oettingen
ST. BEDEDAG 30. APR
Der henvises til Domkirken

Marts
SØNDAG 7. MAR
KL. 10.00
3. søndag i fasten
Signe von Oettingen

Maj
SØNDAG 2. MAJ
KL. 10.00
4. søndag efter påske
Jens Torkild Bak

JULESØNDAG 27. DEC
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 14. MAR
Midfaste søndag
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 9. MAJ
5. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken

NYTÅRSAFTENSDAG
31. DEC
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 21. MAR
Mariæ bebudelses dag
Der henvises til Domkirken

KR. HIMMELFARTS
DAG 13. MAJ
Der henvises til Domkirken

Januar
NYTÅRSDAG 1. JAN
KL. 16.30
Signe von Oettingen

SØNDAG 28. MAR
KL. 10.00
Palmesøndag
Signe von Oettingen

SØNDAG 16. MAJ
6. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 3. JAN
Helligtrekongers søndag
Der henvises til Domkirken

April
SKÆRTORSDAG 1. APR
KL. 10.00
Torben Bramming

2. JULEDAG 26. DEC
KL. 10.00
Torben Bramming

SØNDAG 10. JAN
1. s. e. Helligtrekonger
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 17. JAN
KL. 10.00
2. s. e. Helligtrekonger
Jens Torkild Bak

LANGFREDAG 2. APR
KL. 10.00
Signe von Oettingen

PINSEDAG 23. MAJ
KL. 10.00
Torben Bramming
2. PINSEDAG 24. MAJ
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 30. MAJ
KL. 10.00
Trinitatis søndag
Signe von Oettingen
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og
møbler. Møbler afhentes og udbringes tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
Saltgade 5, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.

KIRKENS KORSHÆR
Genbrug Ribe
Mosevej 16
Tlf. 30 34 87 68
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Åbningstid:
kl. 10.00–17.00
Man–fredag
Lørdag
kl. 10.00–13.00

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

– din hjælp gør forskellen

Kasserer
Jens Kr. Kristensen, Kløvertoft 12
bnjkk@stofanet.dk
Tlf. 75 44 54 72

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS
Vi mødes i kredshytten MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted
Mødetidspunkt for alle børn er
onsdag kl. 17.30–19.00
Kredsen tilbyder FDF for alle børn i
0. klasse og op. Nogle aftener vil børnene være delt i to hold. Opdelingen
vil være 0.–2. klasse og 3. og op.
Kredsleder
Susanne Have Feddersen
Engdraget 71
Tlf. 29 33 79 37
Ledere
Niels Christian Lausen
Tlf. 23 49 45 13
Tina Rasmussen
Tlf. 51 50 41 70
Nina Agaard
Tlf. 22 30 76 87

Vi mødes i hytten på ENGVEJ
Grupperådsformand
Karina Nørby, Lustrupvej 38
norby_jacobsen@hotmail.com
Tlf. 61 79 75 41

BÆVERFLOKKEN
Børn i 0.–1. klasse
Mandag kl. 17.00–18.30
Jane Sørensen og Elvin Larsen
jane74@stofanet.dk
Tlf. 41 10 02 03
ULVEFLOKKEN WARDHA
Børn i 2.–4. klasse
Onsdag kl. 18.30–20.00
Maja Toft
maja.toft@hotmail.com
Tlf. 25 53 11 49
SPEJDERTROPPEN VALDEMAR
SEJRS TROP
Børn i 5.–8. klasse
Mandag kl. 19.00–21.00
Rasmus Klindt
rasmus@APHyXion.dk
Tlf. 28 57 93 82
ROVERNE
Unge over 18 år
Torsdag kl. 19.00–21.00
Morten Maskov
maskov93@hotmail.com
Tlf. 30 58 72 22

På nattehimlen i juli måned kunne man med det blotte øje opleve kometen Neowise. Den 22. juli var kometen
tættes på Jorden, omkring 103 millioner kilometer væk – blot to tredjedele af afstanden fra Jorden til Solen.
Kometen med en diameter på ca. fem km stammer helt tilbage fra dannelsen af vores solsystem og består hovedsalig
af is, støv, stenmateriale, kuldioxid, metan og andre frosne gasser. Neowise overlevede heldigvis nærkontakten med
Solen og kan derfor igen ses på nattehimlen allerede omkring år 8786! Sidst kometen var forbi os, er 4.230 år siden
– i ca. 2210 f.Kr.
Senest vi kunne iagttage tilsvarende nattesyn, var, da den langt større komet, Hale-Bopp, i 1996–97 kunne ses fra
den nordlige halvkugle i mere end ét år. Den bedst kendte komet er Halleys komet, der sidst var forbi i 1986 og
næste gang kan ses i 2062. Halleys komet blev kendt, fordi det var den første komet, man opdagede, og som man
dokumenteret vidste, ville vende tilbage.
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Fotograf Folmer
Iversen har med
fotomanipulation
skabt en
illusion af den
vandhøjde, som var i Domkirken under den store stormflod i 1634, og den vandstand, som ville have været der, hvis digerne i
decemberstormfloden 1999 var brudt sammen. Digerne, som blev bygget i 1911 og udvidet i 1981, har heldigvis holdt i alle
årene. Der er på pillen bag prædikestolen sat et mærke for vandstanden i Domkirken 1634.
Natten mellem 11. og 12. oktober henved kl. 23 cirka ramte en flodbølge Ribe, fortæller øjenvidnet Hans Friis i sin dagbog, og
vandet steg, til klokken var to om natten „saa stoer oc høgdtt, at den gick tuerdt igennem Riber domb kiercke“. Han fortæller,
at skibe og skuder løb på grund ved Farup Kirke, broer og møller blev ødelagt, huse og stalde brød sammen.
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