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Maj–september
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Oktober
kl. 11–16.00
Uge 7 og uge 42
kl. 10–17.00
På søn- og helligdage kl. 12.00
Uge 27 til 33
kl. 10–17.30
Der tages alle dage forbehold for
kirkelige handlinger.
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turistbureauet, tlf. 75 42 15 00

RIBE KIRKEGÅRDE KONTOR
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Kontortid
Man–torsdag
kl. 9.00–12.00
Torsdag tillige
kl. 14.00–16.00
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PRÆSTER
Domprovst Jens Torkild Bak
Albert Skeels Gade 11
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Provstikontoret
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ORGANISTER
Domorganist Birgitte Ebert
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beb@km.dk
Domkantor, organist
Lotte Bille Glæsel
Tlf. 28 92 58 35
lottebilleg@gmail.com

Kære Domsogn
Ribe står i år kirkeligt i genformningens tegn. Med genformning mener man i den
lutherske kirke at modellere kirken om, så den kommer til at passe til det, som står
i Bibelen om kirken. Er der noget som gennem de sidste århundreder har udviklet
sig væk fra den bibelske forståelse af kirke og samfund, så skal det korrigeres og
bringes tilbage på troens grund.
Det er lidt som at hoppe på trampolin. Bibelen er den elastiske grund, man
hopper på. Hvis man falder ned fra trampolinen og begynder at sætte af fra græsset,
er det ikke længere trampolin, man springer. Så må man kravle op igen og begynde
forfra. Dette vil der gennem året blive sat fokus på ved foredrag og diskussioner om
kirke, stat, tro og masser af andre emner. Jens Torkild Bak gør det her i bladet ved
at reflektere over Luthers tese om nåden alene.
Ellers vil jeg ønske alle god fornøjelse med at deltage i sommerens koncerter,
udflugter og Rued Langgaard Festival, som nok skulle kunne fordrive enhver
vinterdepression.
Torben Bramming
Sognepræst

Sognepræst Torben Bramming
Puggardsgade 3
Tlf. 21 85 23 81
tb@km.dk
Sognepræst Signe von Oettingen
Garvergade 14, 6240 Løgumkloster
Tlf. 21 51 17 75
siv@km.dk
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Artikelserie – Min Domkirke
Af K.E. Tygesen, tidl. ambassadør

DOMKIRKEN

… OG ÅEN,
HORISONTENS UENDELIGHED
OG DEN HØJE HIMMEL
4

Kjeld Abell har ganske ret – også i dag – når han
om sin barndoms by skriver: „Skal man tale om
Ribe, må man have domkirken med sig, domkirken og åen, horisontens uendelighed og den
høje himmel.“
Ribe Domkirke har jeg ikke lært at kende – jeg
har altid vidst, hvor den var, og hvad den var.
Når familien gik tur op til de højtliggende marker ved Aatte Bjerge og så ud mod vest – hvor

mine forældre kom fra – var det første, der mødte øjet Føvling kirke („med den røde Lue“, som
Jørgen Bukdahl skrev), men ude i horisonten
stod skarpt tegnet Domkirken. Længere ude lå
havet – det forjættede. Når vi i min barndom
gennem det flade land nærmede os Ribe – under
og lige efter krigen med hestevogn – forekom
Domkirken kæmpemæssig. Et for alle synligt
og let forståeligt udtryk for Guds storhed. Hvor
meget mere monumental må den have virket på
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Artikelserie – Min Domkirke
– fortsat

Ciboriealter opsat i forbindelse med Domkirkens hovedrestaurering 1882–1904. Altret er en
„fantasi“ over tidligkristne ciboriealtre tegnet af professor H.C. Amberg, der forestod restaureringen.
Nedtaget i forbindelse med C.H. Pedersens udsmykning i 1980’erne og befinder sig nu i adskilt
stand i Sydvestjyske Museers magasin i Ribe.

de svundne slægter i deres små
lave huse. Kirken som udtryk
for Guds storhed er også altid
kommet helt af sig selv, når jeg
har nærmet mig domkirkerne
i Köln og Strasbourg for nu
at nævne et par andre, hvor
jeg ofte har været. Eller dom
kirken i Brasilia, hvor jeg en tid
jævnligt kom. Den er bygget i
vor tid og genialt formet som
Tornekronen.
Allerede som dreng kom jeg
med ud at sejle på Vadehavet, og som kommende fra en
familie af jægere fascinerede
det mig at se Kammerslusen og
Domkirken som bagerste og forreste sigtekorn
på et gevær. Klaus Rifbjerg må have gjort sig lignende tanker ved Kammerslusen: „Og for enden
af sin sigtelinie / rammer Ribe atter plet“.

Langgaard. Ikke noget at glæde sig over i dag
– vi børn/unge var ikke gode ved ham: han var
aparte og derfor frit bytte. Det, jeg fra dengang
husker bedst fra Domkirkens indre, er „det store
grimme grå hus“, som vi respektløst kaldte det,
hvis rette betegnelse, jeg siden lærte, var ciborieUnder min skolegang på Katedralskolen blev
alteret. Der var rig lejlighed til at se på det, for
det så at sige hver dag indpodet os, at vi gik
vi kom jævnligt i Domkirken. Kristendommen
på en ganske særlig skole, hvor gennem tiderspillede dengang en større rolle i skolen, og jeg
ne mange betydningsfulde mænd havde været
lærere eller elever. Tilsvarende blev forbindelsen hører nok til de sidste, der i Mellemskolen blev
mellem katedralen – Ribe Domkirke – og skolen overhørt i Luthers Lille Katekismus med anmærkninger 1, 2, og 3 af biskop Balle (vort navn
gjort klar. I den tid kom jeg til også at kende
for biskop C.F. Balslev).
Domkirken bedre indeni. Beretningerne om
bygningsværket gennem tiderne, billederne og
På afstand fulgte jeg debatten om Carl-Henning
de mange begravede gjorde indtryk. Tårnet var
Pedersens udsmykning af korbuen. Og på afen spas, og det samme var domorganist Rued
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stand var jeg imod – nok mest af konservatisme.
Først da vi i 2005 vendte hjem til Danmark
og – uden at det var planlagt – til Ribe, var der
lejlighed til at se nøjere på udsmykningen. Det
første, der slog mig, var, at ciboriealteret var
væk og udsynet åbnet til det nye enkle marmor
alter. Visse dele af Carl-Henning Pedersens
udsmykning bliver jeg nok aldrig nogen stor
beundrer af, men dels vænner man sig jo til den,
dels glæder også jeg mig ofte over lysindfaldet
gennem mosaikruderne, og jeg glæder mig også,
når en lysstråle rammer guldet i bunden af Elias’
Himmelfart. Vigtigst er imidlertid, at det hele
nu fremtræder som en smuk åben helhed med
alteret som centrum.
Domkirken er for mig i dag lige så storslået og
stærk i sit udtryk som for år tilbage. Jeg kommer
aldrig i den uden, at tanken om fortiden – både
den nære og den fjerne – melder sig. Derudover er Domkirken for mig først og fremmest
engagerende prædikanter, dygtige organister, et
godt kirkekor, hjælpsomme kirketjenere og sidst
– men ikke mindst – en menighed, der søndag
efter søndag møder op og fylder kirkerummet
med sang.
Kirken opleves i dag som værende under pres –
noget selvskabt, andet udefra kommende – og
mange bekymres. Vi kan bede „den Helligånd
kirken at bevare / nådig at afvende / al dens
nød og fare“. Ordene er Luthers, men man kan
spørge, om han ville mene, at Kirkens aktuelle
problemer – deres art taget i betragtning – er en

sag for Helligånden. Vi kan også løfte hovedet,
takke for livet og tage til genmæle, som nogle
gudskelov allerede gør. Folkekirken skal holde fast i sit budskab, som det kan høres i Ribe
Domkirke, ikke relativere det eller på anden vis
lade sig lede på afveje, og den skal forblive netop
dette: folkets kirke (og f ’et er næsten lige så
vigtigt som k’et).
Ribe er en fredelig plet i en urolig verden, og vi
tør håbe, at Domkirken – vor katedral – nok
skal blive stående i både den ene og den anden
henseende. Andre, under andre omstændigheder, formulerer deres forhåbninger mere
gribende. Og vi gribes og tvinges til eftertanke.
Med plukcitater fra en tekst i en tekst af Pascal
Mercier kan katedralerne – og det, der udspiller
sig i dem – ses og bruges som modvægt mod
verdens banalitet, mod overfladiskheden og
tankeløshedens snigende gift. Biblens magtfulde
ord og den uhåndgribelige styrke i deres poesi
kan bruges som modvægt mod sprogets slaphed
og parolernes diktatur. Mercier har lagt disse og
de følgende ord i munden på en syttenårig, der
lever under et diktatur:
„Jeg ville ikke kunne leve i en verden uden katedraler. Jeg har brug for deres vinduers strålende
glans, deres kølige stilhed, deres manende tavshed. Jeg har brug for orglets brusen og bedende
menneskers hellige andagt. Jeg har brug for ordenes hellighed, den store poesis ophøjethed“. ◊
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…
Af domprovst Jens Torkild Bak

HVAD ER DET AT VÆRE LUTHERSK? (4)

SOLA GRATIA

En luthersk specialitet

Som man måske vil erindre
fra de foregående numre af
kirkebladet, har vi (præsterne
på skift) her i 500-året for
Reformationen påbegyndt en
gennemgang af de centrale
elementer af den lutherske
teologi, som man i moderne
tid (i hvert fald siden det 19.
århundrede) ofte har sammenfattet under fem overskrifter (i
tilfældig orden): solus christus,
solo verbo, sola sciptura, sola
fide, sola gratia. Vi er nu kommet til sidstnævnte, sola gratia.
Sola betyder „alene“. Vi genkender bl.a. dette latinske ord
i begrebet „solist“. Gratia betyder „nåde“, dvs. Guds nåde, og
hvori består så Guds nåde?
Den består i den frelse, Gud
skænker mennesket uden krav
om gengæld eller modydelser
fra menneskets side af nogen
art. Mennesket får frelsen kvit
og frit eller med et andet ord:
„gratis“, som jo netop kommer
fra det latinske gratia.
Den lutherske pointe, der
sammenfattes i princippet om
nåden alene, er vendt imod den
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katolske kirkeinstitution, som
i vid udstrækning havde gjort
frelsen afhængig af menneskers
gerninger. Her tilbød afladsbrevene måske nok umiddelbart
en lindring for de plagede
samvittigheder, men i sidste
ende kunne de ikke afhjælpe
det grundlæggende problem:
Hvis min evige salighed er
afhængig af mine gerninger,
hvornår kan jeg så være sikker
på at have gjort nok, endsige
gjort det rigtige? Aldrig! Luther
indså, at kirken i stedet for at
skabe frimodige, tillidsfulde
og selvstændige individer med
sit budskab kun efterlod sig
fortvivlelse og angst, og det
især hos dem, der tog gudsforholdet alvorligt: Han [den
alvorligt troende] løber til St.
Jacob, Rom, Jerusalem, til det
ene sted og det andet sted, han
beder St. Birgitte bønner, gør
dette og hint, faster den ene og
den anden dag, skrifter her,
skrifter der, spørger denne og
hin og finder dog ikke ro og gør
alt dette med stor møje, fortvivlelse og ulyst i hjertet …, siger
Luther et sted i skriftet „Om

de gode gerninger“. Heroverfor
fremholder Luther som det
afgørende budskab i Det Nye
Testamente (og at det er det,
kan almindelige mennesker
jo selv forvisse sig om, efter
at han nu har oversat Bibelen
til tysk), at menneskets evige
salighed alene beror på den
ubetingede nåde og kærlighed,
som Gud har åbenbaret for os
i Kristus. At mennesket selv
skal sikre sig frelsen igennem et
nærmere defineret sortiment af
fortjenstfulde gerninger, er kun
noget, som kirken har fundet
på, fordi den deri både så en
god forretning og en mulighed
for at få magt over sjælene.
Siger Luther.
I det følgende vil jeg, om end
i yderste korthed, reflektere
over fænomenet sola gratia eller
nåden alene fra tre meget forskellige vinkler eller spørgsmål.

Nåden og
velfærdsstaten

Det er ikke kun Danmark, der
er en velfærdsstat. Det anser
vel stort set alle vestlige lande
sig for at være. Men der er

forskel på de socialøkonomiske
modeller, og en række forskere
mener, at den danske velfærdsstat har sin baggrund i den
lutherdom, som i Danmark
under enevælden blev den
eneste tilladte religion. Det – i
sammenligning med en række
andre vestlige lande – særlige
ved den danske (eller i det hele
taget: „den skandinaviske“)
velfærdsmodel er, at der ingen
kobling er mellem det, man
yder, og det, man modtager.
Det sikkerhedsnet, den spænder ud under borgerne, spænder den ud under dem alle,
uanset hvor meget den enkelte
bidrager med, eller om evt.
slet intet. Det svarer jo smukt
til evangeliets „nåden alene“
og „alt-for-intet-princippet“
forskellig fra de lande, hvor
velfærdsydelserne er organiseret efter et forsikringsprincip,
typisk knyttet til arbejds
markedet, med en tydelig kobling mellem ydelse og nydelse.
Uanset hvad socialdemokratiske
partiprogrammer og generationer af partimedlemmer selv har
sagt, er den danske velfærdsstat
efter min mening et resultat
af sekulariseret lutheranisme i
national klædebon mere end af
demokratiseret socialisme (Uffe
Østergård i „Kald, Kunst og
Karnov“, København 2016).
Denne vinkel på nåden
alene blot for at erindre om, at
uanset hvor ofte vi for hinanden gentager, at religion er en
privat sag, er det interessant
at konstatere, hvor ofte tanke
mønstre fra det ene livsområde
slår igennem på det andet. Det
kan heller ikke være ander
ledes. Spørgsmålet lige nu er så
kun, hvad der sker i øjeblikket,

både med velfærdsstaten og
kirken? Hvor skal vi hen?

Er lutherdom
gerningsløs kristendom

Luther er ikke modstander af
gode gerninger. Hans tænkning er ingen opfordring til
passivitet og lediggang. Tværtimod. Det, han siger, er kun, at
det, man gør som menneske,
det skal man gøre af glæde og
lyst, hvortil kommer, at der
jo altid er nogen (medmennesket, samfundet etc.), der har
brug for det, man gør, og som
man svigter ved at sætte sig
hen. Derimod skal man – og
det er den afgørende pointe –
ikke gøre det, man gør, i den
tro, at man derved kan vinde
Guds nåde. For nåden er frit
tilsagt mennesket og kan ikke
erhverves ved nok så stor en
indsats. Hvis man kun gjorde
godt imod medmennesket i
den tanke derved at blive fortjenstfuld i Guds øjne, ville det
heller ikke være at gøre godt
mod medmennesket, men at
snyde ham. Lutherdommen er
ikke gerningsløs kristendom,
men det, der sker i den lutherske reformation, er, at hele det
menneskelige handlingsliv bliver frisat til kun at skulle tjene
verdslige og saglige formål. Det
er ikke længere spændt for kirkens og den personlige frelses
mere eller mindre gustne vogn.

Individet og gerningerne

Man har ofte forstået Luthers
pointering af nåden alene på
følgende vis (og desværre er
han ikke helt uden skyld i
det): Når mennesket er nødt
til at forlade sig på Guds nåde,
er grunden, at mennesket er

uhjælpeligt egoistisk orienteret
og dertil et ufuldkomment væsen, og at dets gerninger – selv
de bedste – altid vil bære præg
af både den ene og den anden
problematik. Mennesket er en
syndig sæk, siger Luther, og
man kunne på den baggrund
naturligvis godt opfatte Guds
nåde som en foranstaltning,
der skal rette op på menneskets
mangler, eller som et udtryk
for, hvordan Gud i sin store
overbærenhed ser bort fra
menneskets håbløshed. Det
er imidlertid en lidt for sentimental udlægning, der heller
ikke rammer sagens kerne. For
sagen er den, at uanset hvor
meget mennesket skal lære at
tage ansvar for sine gerninger
(der er ikke andre til det), så er
mennesket som individ altid
noget andet end sine gerninger.
Det har store konsekvenser. Jo
mere eksempelvis et menneske
kun har lært at spejle sig i sine
præstationer, jo mere fortvivlet og fremmedgjort kan det
blive, fordi præstationerne ikke
giver nogen bekræftelse på det,
mennesket selv er som individ.
Derfor sker det også, at vi præsterer vildt og flot og alligevel
totalt mangler selvværd. Store
resultater kan sagtens styrke
selvtilliden uden at øge selvværdet. Selvværd kommer kun
af tillid. Selvværd kommer
af tro på, at man er god nok.
Selvværd kan man ikke præstere sig til. Og det er netop det,
der er pointen i formlen nåden
alene, sola gratia, som peger
på det livsforhold, hvor mennesket ikke bare er henvist til
at skulle præstere sig igennem
livet, men også får en chance
for at komme til „sig selv“. ◊
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Prædiken holdt til ordination i Ribe Domkirke 22.06. 2016
Af sognepræst Signe von Oettingen
Du er Kristus, den levende Guds søn! (Matt. 16, 13–26)

HVEM ER JEG,
OG HVORDAN
KAN JEG BLIVE MIG SELV,
NÅR ANDRE VIL HAVE MIG
TIL AT VÆRE EN ANDEN?
Evangeliet fortæller, at Jesus er på vej sammen med sine disciple.
Pludselig bliver han stående og spørger: Hvem siger de andre, at
jeg er? Hvad siger de om mig?
Disciplene gengiver for ham: For nogle er du Johannes Døberen; andre mener at se Elias i dig. Måske er du også Jeremias
eller en anden profet. Men Jesus svarer dem: Og I? Hvad siger I?
Hvem er jeg for jer? Da svarer Simon Peter: „Du er Kristus, den
levende Guds søn!“
Den tyske filosof Peter Sloterdeijk har taget denne scene med
i sin bog „Weltfremdheit“. Sloterdeijk skildrer den i forbindelse
med den store betydning, som Peter får for Jesus. Peter er fortryllet af Jesus, og med ordene, han siger til Jesus, holder han en
brændende ring op foran Jesus som en løvetæmmer i en manege.
Sloterdeijk skriver: Jesus springer igennem den flammende ring
i sin søgen efter sin egen skæbne og sin egen identitet. Idet han
springer, overtager han Peters identifikation og siger: „Jeg!“ I
dette øjeblik bliver Jesus den, han er: Kristus! Sendt af Gud. Den
levende Guds søn.
Sloterdeijk skriver videre: Mennesket har brug for at blive lovet
til hinanden. Jeg kan først blive den, jeg er, når andre har henvist
mig på dette selv, som jeg kan blive. Idet jeg beslutter mig for at
tage imod det, flytter jeg ind i dette selv. De andres stemmer bliver til baggrundsmusik. Jeg hører derefter kun den ene stemme,
som siger: „Det her – det er dig!“ Fra da af, er det også muligt for
mig selv at sige: „Det er mig!“.

Hvem er jeg, og hvordan kan jeg blive mig selv, når
andre vil have mig til at være en anden?

En stor del af den danske befolkning har set et lille tv-klip med
Mie på fire år. Hun sidder sammen med en pædagog og skal
besvare spørgsmål og udpege bestemte mål: „Kan du pege på bygningen?“ Lille Mie er tavs og svarer ikke på nogen af spørgsmålene verbalt, men ryster nogen gange på hovedet og stirrer ned på
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bogen, som ligger foran hende. Pædagogen noterer i computeren.
Børn testes allerede i børnehaven for at socialisere dem ind i en
præstationslogik. Logikken går ud på, at vi selekterer og fordeler
fremtidige karrieremuligheder og social status via præstation. Ikke
via religion, fødsel eller indkomst. Det skal børn lære, og derfor
starter test og bedømmelse allerede i børnehaven. Alle andre
uddannelsessystemer bygger på samme præstationslogik og er
afhængig af, at børn og elever lærer det i skolen. Adgang til social
status går via individuel præstation. Den logik sætter Mie under
pres, og vi må håbe på, at børnehaven, skolen, familien og vi,
som samfund finder måder at håndtere præstationsprincippet på.
Ellers skaber det endnu mere eksklusion, hvor inklusion egentlig
var formålet.
Endnu er det ikke afgjort, hvem Mie vil komme til at være. Det
viser hun ikke for kameraet. Hvornår og hvordan hun vil sige
sætningen „Jeg er“ for første gang. Måske vil det altid være skjult.
Men sætningen: „Det her, det er mig“, kan kun siges af os selv.
Ingen anden kan sige den.

Hvem er jeg, og hvordan kan jeg blive mig selv, når
andre vil have mig til at være en anden?

Franz af Assisi bliver født i 1182 og lever et udsvævende liv, indtil
han har nogle oplevelser, som forandrer ham. Forandrer ham så
meget, så at han bytter sit tøj med tiggere og kysser en syg mands
hånd. Forandret må han bare gøre det. Det er stærkere end ham
selv. Så hører han tilmed den korsfæstedes stemme i kirken:
„Franz! Ser du ikke, hvordan mit hus er ved at falde sammen?
Byg det op igen!“
Og det gør Franz. Bygger det op igen. Stjæler fra faderen og
stiller sig nøgen op foran bispegården midt på torvet og forkynder, at nu har han kun en eneste far. Hans far er ham, som kaldes
den himmelske fader. Det er ikke mere hans egen far ved navn
Pietro Bernadone.
Franz er på vej til sig selv.
Det sidste skridt tager han den 24. februar 1208. I den mellemliggende tid har han med sine egne hænder genopbygget en kirke.
Her hører han en præst læse evangeliet, og Franz hører følgende
ord: „Gå ud, Franz. Gå ud og forkynd. Tag intet guld med. Intet
sølv. Ingen proviant. Kun en kappe. Ingen stav.“
„Det er det, jeg vil“, siger Franz. Det var det, han gjorde, indtil
han døde som 44-årig. Han kaldte sig selv for en pazzo – en galning!
Men er man det, når man så decideret kan sige: „Jeg“!?

Hvem er jeg, og hvordan kan jeg blive mig selv, når
andre vil have mig til at være en anden?

Den 30. december 1796 mødes Henriette Herz og Friedrich
Daniel Ernst Schleiermacher i Berlin. De mødes for første gang.
Schleiermacher er fire år yngre end Henriette og stadig ukendt
11

Prædiken
– fortsat
på dette tidspunkt. Henriette eller Jette, som hun bliver kaldt, er
af jødisk familie og har tidligt giftet sig med lægen og filosoffen
Markus Herz.
Hun er en dannet kvinde og i hendes salon, hendes stue, inviterer hun kendte og ukendte kunstnere og dannede mennesker. Nu
altså også Schleiermacher. Og senere skriver hun til en veninde, at
han har guddommelige hænder, og at hun føler stor længsel efter
at være i hans nærhed.
Hvad bliver der af denne længsel? Et kærligt og livslang venskab
og et omsorgsfuldt forhold. Elsker hun ham, den mest betydningsfulde teolog i det 19. århundrede? Vi ved det ikke. Hun oplever, at Schleiermacher gifter sig med en anden. Sårer det hende?
Så dør Jettes mand, Markus. Endelig er hun fri. En fri kvinde.
Et helt år går hun i sorg, men så åbenbarer hun sine følelser for
ham. Men han er døv. Bedrøvet over sit eget ulykkelige ægteskab.
Og det bryder frem fra hendes indre, og hun skriver: Min kæreste Ernst, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor mændene ikke
søger mig mere. Men han hører ikke hendes fortvivlelse og svarer
derfor kun på spørgsmålet: Du er for imponerende, Jette! For
imponerende og for lidt pikant, og det tiltrække ikke mænd.
For lidt pikant!
Denne dom vil Henriette Herz nok aldrig glemme. Men hun opretholder det tætte forhold til hendes allerkæreste Ernst. Ordner
husholdningen. Er barnepige og er også med, da Schleiermachers
unge kone i 1810 føder deres første fælles barn. Hun vænner sig
til at sige: hvor er jeg glad på jeres vegne. En stærk og klog kvinde
– med et næsten skjult selv. Hvad havde det mon ikke kunnet
blive til, havde hun blot en gang sagt: „Her er jeg“!?

Hvem er jeg, og hvordan kan jeg blive mig selv, når
andre vil have mig til at være en anden?

I en roman fortæller den israelske forfatter Amos Oz om sin familie. Familiens historie. Men også sin egen livshistorie. 1939 bliver
han født i Jerusalem. Vokser op i en lille mørk lejlighed. Med en
depressiv mor, som ikke kan sove, og en far, der trods sin enorme
dannelse kun får en ganske lille ansættelse på et bibliotek. Han
fodrer sønnen med sprogvidenskabelige finesser, men holder en
ironisk distance til ham. Han kalder sin søn for majestæten.
Barnet har ingen kammerater i samme alder. Læser utallige
bøger. Moderen begår selvmord. Han bryder med det borgerlige
liv og flytter i kibbutz. Her ændrer han sit navn. Romanen er en
meget bekymringsværdig læsning, som beskriver et barns opvækst
og vej frem i livet. Som en uendelig ørken.
Men indimellem, i bogen, kommer der nogle små oaser. Det
sker i beskrivelsen af nutiden. Så kan der pludselig stå: Hver morgen ved solopgang går jeg ud for at se, hvad nyt ørkenen har at
byde på. Med blikket ud mod Det Døde Hav. 900 meter under
mig. Og med en afstand på 25 kilometer har jeg ørkenen inde i
12

„Du er Kristus den levende Guds søn“
siger Simon Peter til Jesus, da de
kommer til området ved Cæsarea
Filippi. Det er et område med stærke
religiøse konnotationer blandt andet et
kanaanæisk tempel, et græsk helligdom
for guden Pan og et tempel for den
romerske kejser Augustus. Ind i denne
sammenhæng udbryder Simon Peter
begejstret ud sin bekendelse.
På samme måde minder indskriften
på Domkirkens alter os om, at vi altid
befinder os i en religiøs kontekst. Det
afgørende for os selv er imidlertid, om
vi kan genkende den levende Gud i
Kristus.

mig selv. Som et forrådskammer af stilhed.
Og når han vender tilbage til de travle forstadsgader, så hilser han
på en nabo og ønsker ham: godmorgen. Naboen er sur og gnaven:
„Hvad godt er der ved denne morgen? Denne stat? Dette liv?“
Og naboen angriber Amos Oz med alle de israelske dårligdomme. Hvortil Amos Oz svarer: „Jeg hørte klavermusik hos jer i går.
Var det din datter? Det lød vidunderligt. Hils hende og sig tak“.
Nu smiler naboen. „Nej, det var ikke min datter. Det var mit
barnebarn. Og hun skriver også. Digte! Vil du ikke se på dem en
dag?“ „Selvfølgelig!“
Og i al hemmelighed sætter Amos Oz denne aftale ind på en
hemmelig fredskonto.
Hvordan og hvor er dette afbalancerede, fredselskende og suveræne selv vokset frem? Oz fortæller det ikke. Men romanen er et
vidnesbyrd om, at menneskets sjæl har en stor styrke. Så stor, at
den kan befri noget i det inderste, som længe har været gemt væk
– eller låst inde. ◊
13

…
Af Knud Jensen
„Tesedøren“ i Wittenberg.

DOMKIRKEMUSEET
FEJRER
REFORMATIONEN
Helt naturligt deltager Domkirkemuseet i
fejringen af 500-året for det, der endte med
at blive den luthersk-evangeliske reformation.
Museet er jo i sig selv mestendels et reformationsmuseum. Går man en tur ned gennem
midtergangen i museet, vil man på de ti opstalters forsider kunne se, hvordan kirkelivet
udfoldede sig før Reformationen. Når man så
vender sig om og går tilbage, vil man på bag
siden af opstalterne kunne se tilsvarende emners
forandring efter gennemførelsen i 1536 af den
luthersk-evangeliske reformation i Danmark –
oven i købet med særlige Ribe-relationer.
Ved en særlig reformationsgudstjeneste 31.
oktober 2016 indviede museet en udvidelse af
udstillingen med tre nye tiltag: ophængning af to
portrætter af Luther og Melanchton, opsætning
af en fotostat af den såkaldte „tesedør“ i Wittenberg og ophængningen af Luthers 95 teser.

Luther og Melanchton

De to legemsstore portrætter af henholdsvis
Martin Luther (1483–1546) og Philip
Melanchton (1497–1560) er nu ophængt på de
to tredjeøverste piller i Domkirkens hovedskib.
Melanchton var Luthers nærmeste medarbejder
og systematikeren. Begge var de professorer ved
14

det nyligt oprettede universitet i Wittenberg i
Sachsen. Groft sagt kan man sige, at Luther udtænkte de nye tanker, og Melanchton satte dem i
system. Det var således Melanchton, der affattede den såkaldte Augsburgske Bekendelse og fremførte dens tanker på en rigsdag i Augsburg 1530,
hvor Luther ikke selv kunne møde op, da han
stadig var bandlyst. Det er denne bekendelse,
der ifølge Grundloven er bekendelsesskrift for
den danske folkekirke.
Der hersker nogen tvivl om, hvorfra billederne
stammer. Der er ingen tvivl om, at det er kopier
fra farvelagte træsnit udgået fra Lucas Cranach
den Yngres verdensberømte værksted i Wittenberg. Han og faderen var reformationens malere.
Hvordan de er havnet i Ribe Domkirke, kan
man kun gisne om. Formentlig er de skænket
kirken nogen tid efter Reformationen. Nationalmuseet daterer dem til at være udført op mod
år 1600. En søgning på internettet resulterer
i øvrigt i, at man kan konstatere, at lignende
billeder findes i mange kirke i Europa. De er
ikke alle fuldstændig ens, men det er tydeligt,
at de er lavet efter samme oplæg. De portrætterede har altid det samme tøj på, de står altid på
samme måde, og de har altid en bog i hånden.
Forskellene er som regel, at de holder bogen på
15

Domkirkemuseet fejrer reformationen
– fortsat
forskellige måder, og at de ikke altid vender blikket i samme retning. På nogle af de tilgængelige
portrætter er personerne kun malet i halvfigur,
f. eks. i Sct. Nikolaj Kirke i Vejle. Ved menighedsturen til Erfurt i 2006 kunne vi ved selvsyn
konstatere, at der i Slotskirken i Wittenberg
hænger to billeder, der er næsten identiske med
dem, der nu atter hænger i Ribe Domkirke.
Desværre er Domkirkens to portrætbilleder
noget medtaget af tidens tand.
I en beskrivelse fra 1792 beskrives billederne
som „saa mesterligen tegnede, at man s kulde
troe, at de vare originale Stykker“. I dag er
billederne efter Nationalmuseets opfattelse
„… nu kun en tarvelig afglans af, hvad de har
været; især har Luthers billede (næsten uden hår)
skæmmet sig.“
Formentlig derfor blev billeder i sin tid fjernet
fra Domkirken og anbragt i depot først på Sdr.
Galleri og senere i Sydvestjyske Museers magasin.
Museets ledelse synes, at reformationsjubilæet

er en passende lejlighed til at atter at tage dem
frem – om ikke for andet, så af historiske grunde. Så kan man jo altid overveje, om de skal
blive hængende, når jubilæumsåret er slut.

Tesedøren i Wittenberg

Ifølge traditionen opslog Luther 95 teser på
døren til Slotskirken i Wittenberg Allehelgens
Aften den 31. oktober 1517. Med dem ønskede
han at sætte den udbredte afladshandel under
diskussion. Pengene gik i vid udstrækning til
opførelsen af Peterskirken i Rom. Teserne var
skrevet på latin; men ret snart blev de oversat
til tysk og spredt ud over hele Tyskland, takket
være Gutenbergs nyopfundne bogtrykkunst. Da
den katolske kirke på det tidspunkt var i stor
miskredit – ikke mindst på grund af afladshandlen og pavernes livsførelse – blev de begyndelsen
til den luthersk-evangeliske reformation. Derved
blev døren til Slotskirken et symbol på denne
reformation. Desværre brændte døren i 1760

Luthers teser på latin og dansk ophængt i
et af Borgertårnets tårnrum.

under Syvårskrigen. På Luthers 375 års fødsels
dag i 1858 skænkede den preussiske konge,
Frederik Wilhelm IV, kirken en ny dør. Denne
gang i bronze med de 95 teser indstøbt.
I forbindelse med reformationsjubilæet har
Domkirken rettet henvendelse til Slotskirken i
Wittenberg og modtaget et billede af den nye
dør. Dette er nu som fotostat opsat i en vindues
blænding bagest i museet. Fem af teserne er
blevet oversat til dansk og anbragt på døren.
Over selve teserne ses et billede af Luther og
Melanchton knælende på hver side af Kristus
på korset. I baggrunden ses Wittenberg på
Luthers tid.
Foran „tesedøren“ er i en montre anbragt seks
bøger udgivet i Danmark omkring Reformationen.
Heriblandt Hans Tavsens oversættelse af Mose
bøgerne fra 1535 og en bog fra 1567 inde
holdende Luthers såkaldte „bordtaler“.
Disse klenodier er velvilligst udlånt fra Ribe
Katedralskoles bibliotek.

De 95 teser

I tårnrummet i Borgertårnets 2. etage er de 95
teser på latin ophængt på store plancher. Ved
siden af de latinske teser, er teserne oversat til
dansk på mindre plancher, så enhver nu kan
studere dem. ◊
Martin Luther 1483–1546.
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500 ÅRS REFORMATION
ET FOLKEMØDE I RIBE
TORSDAG D. 12. – SØNDAG D. 15. OKTOBER 2017

· Mere end 100 arrangementer
· Følg med på Facebook og på
www.folkemødeiribe.dk

Philip Melanchton 1499–1560.
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Arrangementsbeskrivelse
Ribe Domsogns menighedsudflugt går i år til det vestlige Sønderjylland

SOGNE
UDFLUGT
PROGRAM

KL. 7.45

AFGANG MED BUS

Fra Parkeringsplads Syd ved Silvan.

KL. 8.15

MORGENKAFFE

Ved Vester Vedsted Sogns Jagtforenings bålhytte ved Degne
toftevej i Vester Vedsted.

Rømø Kirke.

Deltagerne
medbringer
selv madkurv
og drikke
varer.
KL. 12.15

AFGANG FRA RØMØ

Mod Gallehus. Undervejs vil Torben Bramming fortælle om salmedigter og biskop
Adolph Brorsons tilknytning til egnen.
Op al den ting, som Gud har gjort …
KL. 13.15

BESØG VED GALLEHUS

Her blev de to guldhorn
fundet i henholdsvis 1639
og 1734. Vi får den spændende historien om guldhornene og deres tragiske
endeligt, og vi får oplæst
Adam Oehlenschlægers
berømte digt fra 1802.

KL. 9.00

Afgang mod Rømø. Undervejs gøres ophold ved tidligere

NORDEUROPAS LÆNGSTE BANEGÅRD,

HVORNÅR

Torsdag den 22. juni 2017
PRIS

Prisen for turen er begrænset
til 150 kr., idet Domkirken
giver tilskud til turen, og
deltagerne selv medbringer
frokostmadkurv. Beløbet
betales på selve turen.
TILMELDING

Senest 15. juni til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50 i
kontortiden kl. 9.00-12.30
eller til Knud Jensen, tlf.
75 42 17 03 eller e-mail
jensen44@stofanet.dk.

der nu er flygtningecenter i Hviding. Banegården er bygget tværs
over den tidligere grænse mellem Danmark og Kongeriget Prøjsen, således at den nordlige ende af banegården var dansk, mens
den sydlige var tysk. Vi får banegårdens historie.
KL. 10.15

BESØG PÅ KOMMANDØRGÅRDEN OG DEN
GAMLE SKOLE PÅ RØMØ

Rømøs kommandører var kaptajner på datidens store hval
fangerbåde. De var ret velhavende og havde råd til at bygge store
gårde. Gården, der er bygget o. 1746, ejes nu af Nationalmuseet,
der har indrettet den som museum.
Ved siden af gården ligger
Toftum Gamle Skole, der
var i brug 1784–1874. Hele
skolens er kun på 36 m2
inklusive degnens sove
værelse. Det må have været en
af Danmarks mindste skoler!

PLADSER
KL. 11.15

DELTAGELSE

Kirken vidner om øens særpræg som sømands-ø. Især lægger
man mærke til de mange loftskroge, hvorpå kommandørerne
kunne hænge deres høje hatte under gudstjenesterne.
Efter besøget i kirken spises frokost i en af Rømøs plantager.
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KL. 13.45

BESØG I KULTURCENTRET
SLOTSFELD-LADEN VED
MØGELTØNDER

En fantastisk, stor stråtækket lade fra midten af 1800-tallet, der indtil 2008 var lade
for Schackenborg. I dag er den omdannet til
kulturhus med bl.a. film om Guldhornenes
historie.
KL. 14.45

GUIDET RUNDTUR I
SCHACKENBORGS PARK

Den lokale guide vil også fortælle slottets
 istorie.
h
KL. 16.15

Der er plads til ca. 40 d
 eltagere.
Alle interesserede er
velkomne.

Arrangementsbeskrivelse
Open Air fællessang på Domkirkepladsen

BESØG I DEN SÆRPRÆGEDE RØMØ KIRKE

KAFFEBORD I TRØJBORG
HOVEDGÅRD VED VISBY

Hovedgården er nabo til Trøjborg Ruin.

KL. 18.00

FORVENTET HJEMKOMST, RIBE

MARATON
SANG
ONSDAG 21. JUNI
KL. 10–18 · Gratis. Alle er velkomne

Endnu engang indbyder Domkirken til fælles
sang på årets længste dag, som i år falder på en
onsdag. En lang række indledere og pianister
fører os sikkert gennem et udsnit af sangene fra
Højskolesangbogens 18. udgave.
Undervejs bliver der mulighed for at købe kaffe
og kage. Medbring gerne Højskolesangbogen
og evt. et tæppe, hvis det bliver køligt.
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Arrangementsbeskrivelse
Festivalens kunstneriske leder, Esben Tange, skriver:
Samarbejdet med RIBE KATEDRALSKOLE
udvides med et formidlingsprojekt, der kul
minerer med en koncert med RAMA STRINGS
og dirigenten HENRIK BRENDSTRUP fra
DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM.

Romantik

Niels W. Gade og Rued Langgaard

RUED LANGGAARD
FESTIVAL 2017
Ved årets Rued Langgaard Festival fejres 200 året
for Niels W. Gades fødsel med et rigt program
med musik af både Gade og Langgaard, og hvor
der sætter fokus på romantikken i Danmark i
det 19. og 20. århundrede.
Efter Niels W. Gades død i 1890 vendte de
fleste ryggen til hans romantiske musik, men
Rued Langgaard var en undtagelse. Han op
fattede Niels W. Gade som en „klaverstemmer“,
der gjorde den romantiske musik „færdigt til
Brug for Menneskeheden“. Og Langgaard så
sig selv som den, der i det 20. århundrede førte
traditionen fra Gade videre. I 1946 skriver
Langgaard i et brev, at det „skal betones at
jeg gaar mine „romantiske“ veje. Og at disse
… har med Gade at gøre, det kan ikke være
anderledes.“

JAKOB LORENTZEN, der ligesom Niels W.
Gade er organist ved Holmens Kirke, spiller et
program med Niels W. Gade og værker af Langgaard, komponeret til minde om Gade.
Niels W. Gades stort anlagte Oktet afslutter en
koncert med DEN DANSKE K
 LAVERTRIO
og ESBJERG ENSEMBLE. Ved samme k oncert
spilles også Gades Klavertrio i B-dur, hvoraf 2.
og 3. sats uropføres i en rekonstrueret version
ved Karl Aage Rasmussen efter Gades efterladte
skitser. Hele Langgaards klaverværk Afgrundsmusik uropføres også i et arrangement ved ALLAN
GRAVGAARD MADSEN. Ved samme koncert
spiller pianisten KATRINE GISLINGE tillige
uddrag af Brahms klaverstykker Opus 116.

Violinisten CHRISTINA ÅSTRAND og
pianisten PER SALO er artists in residence og
medvirker både i en recital med romantiske
violinsonater af Niels W. Gade og Rued Lang
gaard i samspil med oplæsning af Oehlenschlägers
Guldhornene og ved afslutningskoncerten
med SØNDERJYLLANDS SYMFONI
ORKESTER. Koncerten indledes med en uropførelse af strygeorkesterversionen af Langgaards
I Holmens Kirkes Kapel – Suk ved Gades Grav,
der er blevet fundet efter at have været bort
Endelig giver pianisten MARIANNA
kommet. Derudover violinkoncerter af både
SHIRINYAN en solokoncert med blandt andet
Gade og Langgaard, Langgaards sjældent spilFantasistykker af Schumann og Gade samt Langlede Symfoni nr. 3 Ungdomsbrus med obligat
gaards romantisk tilbageskuende Sonate nr. 2
klaver og Gades Efterklange af Ossian.
„Ex est“ (Det er forbi).

Og i august 1945, hvor komponisten Knud
åge Riisager i en kronik advokerede for, at det
måtte være forbi med Niels W. Gade og dennes
„tyskprægede musikopfattelse“, skrev Langgaard
til forsvar: „der kan aldeles ikke være Tale om, at
det skal være slut med disse Aandsværdier, uden
hvilke Livet ville drukne i fuldkommen værdiløs
Materialisme.“
Barytonen SIMON DUUS og pianisten
BERIT JOHANSEN TANGE opfører Gades
dramatiske og eventyrlige Holger Danskes Sange. Og med historikeren INGE ADRIANSEN
gives der et indblik i 1. Slesvigske Krig (1848–
1951), der satte en stopper for Niels W. Gades
europæiske eventyr som kapelmester for det
berømmede Gewandhaus Orkester i Leipzig.

Romantik

GADE og LANGGAARD
Koncerter, foredrag, film og billeder

Rued Langgaard

festival

Ribe, 31. august - 3. september 2017
langgaard festival.dk
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KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERT-

BESKRIVELSER
SENIOR
EFTER
MIDDAG
i Kannikegården

ONSDAG 5. APRIL
KL. 14.30–16.30 · Gratis

FÆLLESSANG
i Kannikegården

ONSDAG 5. APRIL
KL. 19.30–21.00 · Gratis
Roll Præstegaard indleder

KARSTEN ESKILDSEN
Niels W. Gade 200 år

Gratis, tilmelding senest 1 uge før på 75 42 03 50 eller anms@km.dk

LØRDAGS UNIVERSITETET

Ind i Luthers skrifter · i Kannikegården, Langgaard Salen
fornuft, følelse
og forstand? Vi
gennemgår skriftet „Om lydighed
mod den verdslige
øvrighed“, som er
det vigtigste skrift
til belysning af,
Domprovst Jens Torkild Bak
hvad Luther selv
forstod ved den
8. APRIL KL. 10–13
såkaldte „to-regimente-lære“.
Domprovst
Ligeledes centralt i den reformatoJENS TORKILD BAK
riske arv står retfærdiggørelseslæren:
Gennemgang af skrifterne
Mennesket retfærdiggøres (frelses) ved
sin tro, ikke ved sine gerninger. Det
„Om lydighed mod den verds
lyder rigtigt godt. Gerningerne kan
lige ø
 vrighed“ (1523)
altid underkastes en mere eller min„Om de gode gerninger“ (1520)
dre flatterende evaluering; det samme
risikerer troen ikke. Men ligger der
Centralt i vores bevidsthed om den
heri også en spire til umyndiggørelse
reformatoriske arv står adskillelsen af
og passivitet – særligt i kombinareligion og politik, kirke og samfund. tion med Luthers meget sorte syn
Den adskillelse, som er selve nerven
på mennesket som en „syndig sæk“,
i det sekulariserede samfund og
der intet godt dur til? Vi gennemgår
den uopgivelige forudsætning for
skriftet „Om de gode gerninger“ for
trosfriheden. Men er adskillelsen
at undersøge, hvad Luther selv forstod
også en adskillelse mellem ånd og
ved retfærdiggørelseslæren.
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PASSIONS
GUDS
TJENESTE
i Ribe Domkirke

lysbilleder og fortæller om kongens
musikere fra 1448 til i dag, hvor Det
Kongelige Kapel fungerer som opera-,
ballet- og symfoniorkester på Det
Kongelige Teater. Samtidig spiller de
musik af kapelkolleger, akkompagne-

LÆSNINGER OG SANG

Konfirmander og Domkirkens
Børne- og pigekor står for læsninger
og sang ved denne årligt tilbage
vendende musikgudstjeneste, som
knytter sig til passions- og påsketiden.
Domkantor Lotte Bille Glæsel leder
korene, og Birgitte Ebert sidder ved
orglet.

OPTAKT
TIL KONCERT
MED DET
KONGELIGE
KAPEL
i Langgaard Salen

LØRDAG 22. APRIL
KL. 11.00–13.00
De anmelderroste forfattere

TROELS SVENDSEN OG
MOGENS ANDRESEN
Foredrag om kongens musikere
fra 1448 til i dag
Den planlagte optakt til k oncerten,
med Det Kongelige Kapel, se omtale
side 25, som Lørdagsuniversitet i
februar desværre måtte aflyse, gennemføres nu som foredrag. De to
forfattere til den anmelderroste bog
„Det Kongelige Kapel – verdens
ældste orkester“ og begge tidligere
medlemmer af Det Kongelige Kapel,
violinisten Troels Svendsen og basbasunisten M
 ogens Andresen, viser

Forfatterne Troels Svendsen og Mogens Andresen

HJEMMELARS-ERIK LARSSON:
VÆRNETS
FÖRKLÄDD GUD
MUSIKKORPS i Ribe Domkirke
SYD
i Ribe Domkirke

TORSDAG 6. APRIL
KL. 19
Ved sognepræst Torben Bramming

ret af pianist Vagn
Sørensen.
Bogen er til salg
undervejs, ligesom
der serveres en kop
kaffe.

LØRDAG 22. APRIL
KL. 14.00 · Gratis

ORKESTERKONCERT
Dirigent Peter Holling
Danmarks største militærorkester har
rødder tilbage til 1959 og består i dag
af 60 aktive medlemmer. Ledes af
Peter Holling, som har været korpsets
dirigent i 25 år, og som har en alsidig
baggrund bl.a. som tidligere solotrompetist i Odense Symfoniorkester.

TORSDAG 27. APRIL
KL. 19.30 · ENTRÉ 80 kr.

ESBJERG KONCERTKOR
OG PRINSENS
MUSIKKORPS, SKIVE
Solister: Nickie Johanson, sopran, og
Michael Lindberg, baryton.
Recitator: Carina Hansson
Dirigenter: Lotte Bille Glæsel og
Søren Birch
I samarbejde med Prinsens Musikkorps opfører Esbjerg Koncertkor
Lars-Erik Larssons lyriske suite
„Förklädd Gud“ for kor, orkester,
solister og recitator. Et fantastisk

KORDAG
MED LUTHERTEMA
i Ribe Domkirke

smukt værk, som er et af Sveriges
mest opførte kor- og orkesterværker.
Værket er oprindeligt skrevet for kor
og symfoniorkester, men aftenens anden dirigent, Søren Birch, har lavet et
arrangement netop til Prinsens Musikkorps. „Förklädd Gud“ dirigeres
af Lotte Bille Glæsel, som er Esbjerg
Koncertkors faste dirigent. 2. del af
koncerten dirigeres af Søren Birch,
som er en flittig brugt korleder og
højt værdsat instruktør i det danske
kormiljø. Prinsens Musikkorps er et
af Forsvarets tre musikkorps. Korpset
har et alsidigt arbejdsfelt, hvor de
bl.a. betjener Kongehuset og Forsvaret, men spiller også civile koncerter.

PLOCK
DRENGE- OG
PIGEKOR
i Ribe Domkirke

LØRDAG 29. APRIL
Workshop for kor og enkeltpersoner
KL. 9.30–15.00 · 50 kr. /person
Koncert i Domkirken
KL. 16.00 · Gratis

WORKSHOP OG KONCERT
I anledning af Luther-året arrangeres
en kordag i Ribe Domkirke under ledelse af domkantor Lotte Bille Glæsel.
Gennem fem århundreder har kom
ponister sat musik til reformatorens
tekster. Det vil også afspejle sig i
dagens repertoire, som kommer til
at spænde fra renæssancetoner til
nykomponerede satser, bestilt til dette
års fejring af reformationen. Såvel kor
som enkeltpersoner kan deltage.

Noder fremsendes ved tilmelding.
Korsatserne læres på dagen.
Vi mødes i Kannikegården, Torvet
15, 6760 Ribe.
Program:
9.30–12.00 Korprøve
12.00–12.45 Frokost
12.45–15.30 Korprøve
16.00–17.00 Koncert i Domkirken
Der er kaffepauser indlagt, hvor Ribe
Domkirke er vært ved kaffe. Frokost
medbringes selv.
Ribe Kammerkor fungerer som
stamkor. Desuden medvirker organist
Hedvig Dobias og musikere på
renæssanceinstrumenterne blokfløjte,
gambe, basun og zink.

TIRSDAG 2. MAJ
KL. 17.00 · Gratis

KONCERT – POLSK KOR
Stiftet som drengekor i 1998
ved domkirken i Plock, en by fra
900-tallet i midten af Polen, som nu
har omkring 125.000 indbyggere.
Pigekoret kom til i 2006, og begge
kor tæller over 100 medlemmer,
hvoraf de ca. 40 besøger Ribe ved
denne koncert. Koret har et bredt
repertoire fra gregoriansk sang til jazz,
men har også optrådt med Plocks
symfoniorkester i Verdis „Requiem“
og Rossinis „Stabat Mater“. Koret har
optrådt ved en lang række konkurrencer og vundet flotte præmier både
i Slovakiet, Spanien og USA.
23

KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERTS-

BESKRIVELSER – fortsat
RIBE
PRÆDEBUT
KAMMERKOR LINE
i Ribe Domkirke
REINVANG,
ORGEL
TIRSDAG 9. MAJ
KL. 19.30 · Entré 50 kr.

FORÅRSKONCERT

Ribe Kammerkor under ledelse af
domkantor Lotte Bille Glæsel.
Ribe Kammerkors forårskoncert
kommer i år til at byde på musik af
bl.a. nulevende danske komponister,
fx et nyt værk komponeret af Bo
Gunge, Tung av jord, samt nyskrevne
korarrangementer af gamle tyske/
danske salmer. Desuden optræder et
par af korsangerne med solosang.
Domorganist Birgitte Ebert sidder
ved orglet, både som akkompagnatør
og som solist.

i Ribe Domkirke
TIRSDAG 23. MAJ
KL. 19.00 · Gratis

ORGELKONCERT
Line Reinvang, der er organist i
Dyrup Kirke ved Odense, studerer
i solistklassen på Syddansk Musik
konservatorium hos Christian
Blom Hansen og Wolfgang Zerer,
Hamborg. Koncerten er en del af
afslutningen på hendes uddannelse.
På programmet står musik af D.
Buxtehude, J.S. Bach og J. Reubke.

SKT. ÆGIDIUS
PIGEKOR,
LÜBECK

DET KONGELIGE KAPEL

LØRDAG 27. MAJ
KL. 11.00 · Gratis

SØNDAG 11. JUNI
KL. 19.00 · Entré 150/75 kr. ved
indgangen fra kl. 18.00 eller
på www. billetten.dk

i Ribe Domkirke

KONCERT

Ungdomskoret fra Skt. Ægidius Kirke
i Lübeck består af ca. 20 piger, som
synger 2- og 3-stemmige satser alene
og sammen med kirkens Bach-kor.
Programmet rækker fra klassiske
motetter fra renæssancen til moderne
spirituals. Skt. Ægidius Kirke har et
rigt musikliv, som er funderet om
kring korarbejdet, som også inkluderer et spire-kor. Alle kor ledes af
organist Eckhard Bürger. Ungdomskoret har været på årlige korrejser til
Danmark og har gæstet Fyn, Lolland,
Sønderjylland og Aarhus.

i Sct. Catharinæ Kirke

DOMKIRKENS BØRNEKOR, PIGEKOR OG
RIBES DRENGEKOR

Afslutningen på korsangernes
forårssæson finder i år sted i Sct.
Catharinæ Kirke. De tre kor synger i
fællesskab og hver for sig en del af det
repertoire, som de har arbejdet med i

DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUMS
BØRNEKOR
i Ribe Domkirke
LØRDAG 3. JUNI
KL. 11.00 · Gratis

RIBE KORFESTIVAL
Dirigent: Bente Colding-Jørgensen
Koncerten afholdes i forbindelse med
Ribe Korfestival. Koret, der er meget
anerkendt, er i sin tid opstået som
et kor, kommende dirigenter kunne
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øve sig med. Men med årene er det
et kor i egen ret med en lang række
koncerter og cd-indspilninger bag sig.
Bente Colding-Jørgensen er specialist
på børnekorsområdet. Koret holder
til på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som tidligere var det
gamle radiohus på Rosenørns Allé i
København.

KONCERT

Dirigent Michael Boder
Det Kongelige Kapel regnes for
verdens ældste orkester af sin art og
kan føre sine historiske rødder tilbage
til 1448 til Trompeterkorpset ved
Christian I’s hof. Da monarken blev
kronet, skete det til akkompagnement
af messing og slagtøj. Ensemblet le-

KORSTÆVNEKONCERT
i Ribe Domkirke
LØRDAG 3. JUNI
KL. 15.00

RIBE KORFESTIVAL
I forbindelse med Ribe Korfestival,
der er arrangeret af Ribe Mandskor og varer fra 1.–5. juni, og hvor
alle gårde, pladser, kirker m.m. vil
genlyde af sang, er der koncert med
deltagende kor fra ind- og udland.

Domkirken er det den internationale
dirigentstjerne Michael Boder, der
dirigerer. Han var chefdirigent for
Det Kongelige Kapel 2012–16 og har
tidligere været operachef i både Wien
og Barcelona.
Det er første gang Det Kongelige
Kapel besøger Ribe. Koncerten er
sponsoreret af Sportgoodsfonden,
der tidligere har foræret Ribe flere
store orkesterkoncerter. Derfor er det
muligt at holde billetprisen nede.

Tirsdage kl. 11.00–11.45. Entré 30 kr.

VIBEKE VANGGAARD
de forløbne måneder. Korene ledes og
akkompagneres af domkantor Lotte
Bille Glæsel og organist Benjamin
Friis Nielsen.

verede den musik, hoffet havde brug
for, herunder den orkestrale assistance, der var nødvendig, når f.eks. en
udenlandsk operatrup gæstede landet.
Gradvis fik orkestret plads i graven på
Det Kongelige Teater. Orkestret tæller
nu over 100 musikere. Mange store
dirigenter og komponister har i årenes løb arbejdet med Det Kongelige
Kapel. Fra Richard Strauss og Igor
Stravinskij til Leonard Bernstein og
Sergiu Celibidache for blot at nævne
et par stykker af det 20. å rhundredes
største navne. Ved koncerten i

RIBE DOMKIRKES SOMMERKONCERTER
TIRSDAG 4. JULI
Orgel

FORÅRSKONCERT
TORSDAG 1. JUNI
KL. 17.00 · Gratis

i Ribe Domkirke

Uddannet fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i København,
hvor hun gennemførte kandidat- og
solistuddannelse hos prof. Hans Fagius og prof. Bine Bryndorf. Hun har
desuden studeret et år i Frankrig hos
Susan Landale og deltaget i adskillige
mesterkurser hos Europas førende
orgelprofessorer. I januar 2017 blev
Vibeke Vanggaard ansat som Domorganist i Maribo. Hun spiller ofte som
orgelsolist i Danmark og udlandet.
TIRSDAG 11. JULI
Orgel

MADS DAMLUND

Solistuddannet organist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,
med diplomeksaminer i kirkemusik og som pianist fra samme sted.
Han har desuden studeret et år ved
Conservatoire Nationale Supérieure
de Musique, Lyon. Han er siden
2006 ansat som organist ved Jægersborg Kirke, hvor han bl.a. i 2007 opførte Buxtehudes samlede orgelværker

og udvalgt kammermusik, dokumenteret på cd. Med Jægersborg Consort
har han regelmæssigt opført oratorier
og kantater, og han er medarrangør af
Gentofte Barokdage. Han er desuden
en efterspurgt orgelsolist og har spillet ved festivaler i ind-og udland.
TIRSDAG 18. JULI
Trompeter

JENS EMIL HOLM OG
KASPER KNUDSEN
Orgel

BIRGITTE EBERT

Jens Emil Holm er opvokset i Ribe
og har en bachelor i klassisk orkestertrompet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Desuden har han studeret
på Conservatori del Liceu i Barcelona
og færdiggjorde i sommeren 2016 sin
kandidatuddannelse ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Jens Emil har haft virke som assistent
i flere af de professionelle orkestre i
Danmark, desuden er han trompetist
i C/O Chamber Orchestra, som er et
projektorienteret orkester med base
i Berlin. Og siden januar 2017 ansat
som solotrompetist i Riga Sinfonietta.

Kasper Knudsen er opvokset og
uddannet i Esbjerg og Aarhus med solistdebut 2006 samt i Chicago og New
York. Han har optrådt som solist med
bl.a. Malmø Symfoniorkester, Frimurerlogens Symfoniorkester og Slesvigske og Prinsens Musikkorps. Som
orkestermusiker har han spillet i store
symfoniorkestre i bl.a. USA, Tyskland
og Norge. I Danmark har han gennem længere perioder været tilknyttet
Det Kongelige Kapel, Copenhagen
Phil og DR SymfoniOrkestret.
TIRSDAG 25. JULI
Orgel

JIWON SEO, KOREA

Den unge organist vandt i januar
2017 den første Wadden Sea International Organ Competition med en
førstepris på 100.000 kr. Hun spillede en veloplagt finale i Ribe Domkirke, og nu er hun inviteret tilbage
ved orglet i et 45-minutters frit valgt
program, i modsætning til de bundne
opgaver i konkurrencen. Jiwon Seo
studerer i Leipzig, men fik sin første
undervisning i Korea, der har en stor
andel kristne i befolkningen.
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KALENDEROVERSIGT
ONSDAG 5. APRIL
KL. 14.30–16.30
Gratis, uden tilmelding

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 22 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

ONSDAG 5. APRIL
KL. 19.30–21.00
Gratis, uden tilmelding

FÆLLESSANG I
KANNIKEGÅRDEN
Roll Præstegaard indleder.
TORSDAG 6. APRIL
KL. 19.00

PASSIONS
GUDSTJENESTE

Se side 22 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
LØRDAG 8. APRIL
KL. 10.00–13.00

LØRDAGS
UNIVERSITET

Se side 22 for detaljeret program.
LANGGAARD SALEN
LØRDAG 22. APRIL
KL. 10.00–13.00
Foredrag om kongens musikere

OPTAKT TIL
KONCERT MED DET
KONGELIGE KAPEL

Se side 22 for detaljeret program.
LANGGAARD SALEN
LØRDAG 22. APRIL
KL. 14.00 · Gratis

HJEMMEVÆRNETS
MUSIKKORPS

Se side 23 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
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TORSDAG 27. APRIL
KL. 19.30 · Entré 80 kr.

LARS-ERIK LARSSON
FÖRKLÄDD GUD

Esbjerg Koncertkor og Prinsens
Musikkorps, Skive
Se side 23 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE

LØRDAG 29. APRIL
WORKSHOP KL. 9.30–15.00
KONCERT KL. 16 · GRATIS

KORDAG MED
LUTHERTEMA

Se side 23 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
TIRSDAG 2. MAJ
KL. 17.00 · Gratis
Koncert med polske

PLOCK DRENGE- OG
PIGEKOR

Se side 23 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
TIRSDAG 9. MAJ
KL. 19.30 · Entré 50 kr.

RIBE KAMMERKORS
FORÅRSKONCERT

RIBE DOMKIRKE

TIRSDAG 23. MAJ
KL. 19.00 · Gratis
Prædebut for

LINE REINVANG,
ORGEL

Se side 24 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
LØRDAG 27. MAJ
KL. 11.00 · Gratis

SKT. ÆGIDIUS
PIGEKOR, LÜBECK

Se side 24 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE

TORSDAG 1. JUNI
KL. 17.00 · Gratis

FORÅRSKONCERT
DOMKIRKENS
BØRNEKOR,
PIGEKOR OG
RIBES DRENGEKOR
Se side 24 for detaljeret program.
SCT. CATHARINÆ KIRKE
LØRDAG 3. JUNI
KL. 11.00 · Gratis

DET KONGELIGE
DANSKE MUSIK
KONSERVATORIUMS
BØRNEKOR

Se side 24 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
LØRDAG 3. JUNI
KL. 15.00

RIBE KORFESTIVAL

Korstævnekoncert med kor fra indog udland.
RIBE DOMKIRKE
SØNDAG 11. JUNI
KL. 19 · Entré 150/75 kr.
KONCERT

DET KONGELIGE
KAPEL

Verdens ældste orkester besøger Ribe.
Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
ONSDAG 21. JUNI
KL. 10–18 · Gratis

MARATONSANG PÅ
DOMKIRKEPLADSEN

Se side 24 for detaljeret program.
TORSDAG 22. JUNI

SOGNEUDFLUGT

Se side 18 for detaljeret program.

TIRSDAG 4. JULI
KL. 11–11.45 · Entré 30 kr.

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Forårssæson 2017

SOMMERKONCERT

Vibeke Vanggaard, orgel
Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE

BØRNEKOR

PIGEKOR

TIRSDAG 11. JULI
KL. 11–11.45 · Entré 30 kr.

KORPRØVER: Torsdag 15–15.50
ØVESTED: Kannikegården

KORPRØVER: Torsdag 16–17.30
ØVESTED: Kannikegården

Mads Damlund, orgel
Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE

Koret er for drenge og piger fra
3.–6. klasse.
Her synges, leges og læres om
rytmer og noder.
Alle, der har lyst, kan deltage i
koret. Der er ingen optagelsesprøve.

Koret er for piger fra 7. klasse
til 3. g (19–20 år).
Koret synger til gudstjenester
i Domkirken ca. 1 gang om
måneden og til koncerter 2–4
gange om året. Der udbetales
løn for medvirken.

SOMMERKONCERT

TIRSDAG 18. JULI
KL. 11–11.45 · Entré 30 kr.

SOMMERKONCERT

Jens Emil Holm og Kasper Knudsen,
trompet, Birgitte Ebert, orgel
Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
TIRSDAG 25. JULI

SOMMERKONCERT

KL. 11–11.45 · ENTRÉ 30 KR.
Jiwon Seo, Korea, orgel
Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
31. AUGUST – 3. SEPTEMBER

RUED LANGGAARD
FESTIVAL 2017

Se side 20 for detaljeret program.

Frivillig
hedens
vej?
Domkirkens frivilliggruppe består
af over 20 venlige og hjælpsomme
mennesker, der bager, brygger
kaffe, flytter stole og vogter dør
med meget mere, når der er større
arrangementer for menigheden i
Domkirken.
Der er plads til flere, der har lyst
at give en hånd med.
Henvendelse til Solveig Jørgensen fra Domkirkens menighedsråd,
mail sfj@jorgensenribe.dk

RIBE KAMMERKOR
KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
ØVESTED: Kannikegården

Ribe Kammerkor er et blandet
kor med 35 medlemmer.
I dette forår synger koret i Gram
og Ø. Lindet kirker (d. 4. og 5.
april) samt i Ribe Domkirke d.
9. maj. Desuden planlægges en
kortur til Ribes venskabsby Ely
d. 2.–5. november.
Koret deltager årligt i 4–5
arrangementer i Domkirken
samt forårs- og julekoncerter.
Nye medlemmer er velkomne.
Efterårssæsonstart den 8. september. Optagelse sker efter en
stemmeprøve.

KORTUR MED
DOMKIRKENS
PIGEKOR.
Hver andet år tager pigekoret
på en udenlandstur.
I år rejser pigekoret i Kristi
Himmelfartsdagene på tur til
musikkens by, Wien.
Her skal koret dels synge
sammen med et lokalt
ungdomskor, dels opleve
den historiske by og høre/se
atmosfæren i Volksoper, hvor
operetten „Flagermusen“
opføres.
Turen frem og tilbage foregår
med nattog, og i Wien sover
vi på youth hostel.

Alle kor ledes af domkantor
Lotte Bille Glæsel
mob. 28 92 58 35
lottebilleg@gmail.com
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke

Gudstjenester
i Seem Kirke

April

Maj

Juni

Juli

August

SØNDAG DEN 3. APR
KL. 10
Mariæ bebudelsesdag
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 7. MAJ
KL. 10
3. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation

SØNDAG DEN 4. JUN
KL. 10
Pinsedag
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 2. JUL
KL. 10
Torben Bramming
3. søndag efter Trinitatis

SØNDAG DEN 6. AUG
KL. 10
8. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

April
SØNDAG DEN 2. APR
Mariæ bebudelsesdag
Se Domkirken

MANDAG DEN 5. JUN
KL. 14
2. pinsedag
Præster ved de to kirker
Fællesgudstjeneste i
Klostergården ved Skt.
Katharine Kirke

SØNDAG DEN 9. JUL
KL. 10
4. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 13. AUG
KL. 10
9. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 9. APR
KL. 10
Palmesøndag
Torben Bramming

MANDAG DEN 12. APR
KL. 17
Mariæ bebudelse
Thomas Aallmann
TORSDAG DEN 6. APR
KL. 19
Passionsgudstjeneste
Torben Bramming
SØNDAG DEN 9. APR
KL. 10
Palmesøndag
Jens Torkild Bak
SKÆRTORSDAG
KL. 10
Torben Bramming
LANGFREDAG
KL. 10
Jens Torkild Bak
PÅSKELØRDAG
KL. 22
Signe von Oettingen og
Elof Westergaard
PÅSKEDAG
KL. 10
Elof Westergaard
2. PÅSKEDAG
KL. 10
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 23. APR
KL. 10
1. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
SØNDAG DEN 30. APR
KL. 10
2. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
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BEDEDAG
KL. 10
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 14. MAJ
KL. 10
4. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Konfirmation
SØNDAG DEN 21. MAJ
KL. 10
5. søndag efter påske
Signe von Oettingen
KRISTI
HIMMELFARTSDAG
KL. 10
Elof Westergaard
SØNDAG DEN 28. MAJ
KL. 10
6. søndag efter påske
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 11. JUN
KL. 10
Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 18. JUN
KL. 10
1. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 25. JUN
KL. 10
2. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 16. JUL
KL. 10
5. søndag efter Trinitatis
Elof Westergaard
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 23. JUL
KL. 10
6. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 30. JUL
KL. 10
7. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 20. AUG
KL. 10
10. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 27. AUG
KL. 10
11. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

September
SØNDAG DEN 3. SEP
KL. 10
12. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 10. SEP
KL. 10
13. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 17. SEP
KL. 10
14. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 24. SEP
KL. 10
15. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

SKÆRTORSDAG
Se Domkirken
LANGFREDAG
KL. 10
Torben Bramming
PÅSKEDAG
KL. 10
Torben Bramming
2. PÅSKEDAG
Se Domkirken
SØNDAG DEN 23. APR
1. søndag efter påske
Se Domkirken
SØNDAG DEN 30. APR
KL. 10
2. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation

Maj
SØNDAG DEN 7. MAJ
KL. 10
3. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
BEDEDAG
Se Domkirken
SØNDAG DEN 14. MAJ
KL. 10
4. søndag efter påske
Torben Bramming

SØNDAG DEN 21. MAJ
KL. 10
5. søndag efter påske
Torben Bramming
KRISTI
HIMMELFARTSDAG
Se Domkirken
SØNDAG DEN 28. MAJ
6. søndag efter påske
Se Domkirken

Juni
SØNDAG DEN 4. JUN
KL. 10
Pinsedag
Torben Bramming
MANDAG DEN 5. JUN
KL. 14
2. pinsedag
Præster ved de to kirker
Fællesgudstjeneste i
Klostergården ved Skt.
Katharine Kirke
SØNDAG DEN 11. JUN
Trinitatis
Se Domkirken
SØNDAG DEN 18. JUN
KL. 10
1. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 25. JUN
KL. 10
2. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

August
SØNDAG DEN 6. AUG
8. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken
SØNDAG DEN 13. AUG
KL. 10
9. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 20. AUG
KL. 10
10. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 27. AUG
11. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken

September
SØNDAG DEN 3. SEP
KL. 10
12. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 10. SEP
13. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken
SØNDAG DEN 17. SEP
KL. 10
14. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 24. SEP
15. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken

Juli
Ingen gudstjenester i Seem
Kirke. Der henvises til
Domkirken
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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
Von Støckens Plads 4, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
KIRKENS KORSHÆR
Nørremarkens Genbrug
Industrivej 22, Ribe
Tlf. 75 42 10 87
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Tlf. 75 44 12 33 / 26 95 86 34
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 13.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten
MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

Mødetidspunkt for alle børn er
onsdag kl. 17.30–19.00
Kredsen tilbyder FDF for alle børn i
0.–5. klasse.
Nogle aftener vil børnene være delt
i to hold. Opdelingen vil være 0.–2.
klasse og 3.–5. klasse.
Kredsleder
Susanne Have Feddersen
Engdraget 71 (0.–2. kl.)
Tlf. 20 23 84 69
Ledere
Niels Christian Lausen (0.–2. kl.)
Tlf 75 42 27 90 / 22 42 27 49
Lene Lassen (0.–2. kl.)
Tlf. 75 42 25 13 / 22 21 63 33
Tina Rasmussen (3.–5. kl.)
Tlf. 75 42 18 83 / 51 50 41 70
Jacob Lund Jørgensen (3.–5. kl.)
Tlf. 76 88 06 05 / 30 23 84 89
Flemming Vestergaard (3.–5. kl.)
Tlf. 20 87 09 77

Grupperådsformand
Rie Morthorst Bruun, Lærkevænget 10
Tlf. 21 76 11 36
rieogklaus@stofanet.dk
Kasserer
Jens Kr. Kristensen, Kløvertoft 12
bnjkk@stofanet.dk
Tlf. 75 44 54 72
BÆVERFLOKKEN
Børn i 0.–1. klasse
Mandag kl. 17.00–18.30
Tom Tandrup
tomtandrup@gmail.com
Tlf. 29 89 92 75
ULVEFLOKKEN WARDHA
Børn i 2.–4. klasse
Onsdag kl. 18.30–20.00
H.C. Debel
hdebel@bbsyd.dk
Tlf. 40 50 55 54
SPEJDERTROPPEN VALDEMAR
SEJRS TROP
Børn i 5.–8. klasse
Møde mandag kl. 19.00–21.00
Rasmus Klindt
rasmus@APHyXion.dk
Tlf. 28 57 93 82
SENIORTROPPEN
RIBERHUSRIDDERNE
Unge i 9. kl–17 år
Tirsdag kl. 19.00–21.00
Emil Klemmensen
klemmensen11@gmail.com
ROVERNE
Unge over 18 år
Torsdag kl. 19.00–21.00
Morten Maskov
maskov93@hotmail.com
Tlf. 30 58 72 22

– din hjælp gør forskellen
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INDHOLD
Min Domkirke … og åen, horisonten
Skriften alene – sola gratia
Prædiken – ordination i Ribe Domkirke 22.06. 2016
Domkirkemuseet fejrer reformationen
Ribe Domsogns sogneudflugt 22. juni 2017
Rued Langgaard Festival 2017
Arrangementkalender
Gudstjenesteliste.

KIRK OG KLOGT.DK

Det lille orgel er fra Bruun Christensen og Sønner med årstallet 1984, hvor det højst sandsynlig er
leveret til kirken. Orgelet bruges mest til små kirkelige handlinger og i konfirmandundervisningen.

