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Kære Domsogn
Fra Domkirkens top ser man, på for- og bagsiden af kirkebladet, Ribes Østerå og
den gamle bydel. Under Folkemødet blev der spillet og sunget fra Domkirketårnet.
Og også i den kommende sommer og forår er der masser af musik: marathonsang,
morgensang fra Domkirketårnet og Rued Langgaard-festivalen tager salmen og den
klassiske musik med ud i det fri.
Foråret byder også på konfirmationer i april og maj, og de skal nok blive
gennemført trods trusler om strejke og lockout.
For de rejselystne er der den traditionsrige sommerudflugt, og for de andagtsfulde
er der en ny middagsandagt i Domkirken over sommeren.
Der bliver altså masser af ting at tage fat på, mens alting springer ud.
Torben Bramming
Sognepræst
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…
Af biskop Elof Westergaard

DOMORGANISTEN OG BISKOPPEN

LANG
SCHAR

OM
OG
Rued Langgaard kom til Ribe i
1940, og han virkede her som
domorganist frem til 1952.
Langgaard var således dom
organist under to biskopper, i
de fleste år hed biskoppen Carl
Immanuel Scharling (1939–49).
Scharling kom godt ud af det
med Langgaard. Scharling,
som kom fra et akademisk professorhjem på Frederiksberg,
var selv musikalsk interesseret; han havde en arv med sig
meget lig den, som Langgaard
bragte med sig, eller i alt fald
en forudforståelse for den verden og det musikalske udtryk,
som Langgaard repræsenterede.
De to, Scharling og Langgaard, havde ifølge forfatteren
og Langgaardkenderen Bendt
Viinholt Nielsen respekt for
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hinanden. Viinholt Nielsen
skriver i den fine biografi
Rued Langgaard Den ekstatiske
Outsider: „Hvis der blev talt
kritisk om domorganisten,
kunne Scharling afbryde enhver diskussion ved at sige: ’For
mig er det, som om selveste J.P.E.
Hartmann sidder ved orglet, når
Langgaard spiller’.“
Scharling får med sin sammenligning af Langgaard med
Hartmann understreget, at
Langgaard har krav på respekt.
Desuden får Scharling også
indirekte sagt, at Hartmann,
og den senromantiske tone,
som Hartmann endte med at
repræsentere, også har sin ret.
Scharlings respekt for Langgaard beroede desuden, tænker
jeg, på det forhold, at Scharling

gennem sit teologiske arbejde
og det projekt, som fyldte i en
stor del af hans embedsperiode
i Ribe, nemlig Grundtvig og
romantikken, havde øje for
den romantiske arv.
Scharling beskrives ofte som
vennesæl og favnende, mens
Langgaard må beskrives som
kantet, uforsonlig og stridbar, en opfarende og ærekær
særling. De havde imidlertid
begge en fælles sans for romantikken, og det må have givet
Scharling, tænker jeg, en særlig
sans for Langgaards musik.
Tanken om musikkens rolle og
Langgaards tanke om sammenhæng mellem Kristus, kirke
og kunst kan ikke have været
Scharling helt fremmed.

GAARD
LING
Scharling

Kort om Scharling og hans
levned og virke:
Carl Immanuel Scharling blev
født i 1879 på Frederiksberg,
født ind i en akademisk familie. Faderen var professor
Henrik Scharling. Carl blev
student fra Metropolitanskolen
i 1897 og uddannet teolog
fra Københavns Universitet i
1904. Han blev i 1917 dr. phil.
på en afhandling om Paulus’
kirkebegreb og dets forhold til
jødisk religion og hellenistisk
mystik. Han bestred mange
tillidsposter og blev siden
stiftsprovst i Ribe, og efter et
kort ophold i Roskilde, biskop
i Ribe i 1939.
De centrale værker i Scharlings forfatterskab er afhand-

lingen „Ekklesiabegrebet hos
Paulus og dets forhold til jødisk
religion og hellenistisk mystik“
fra 1917, men mere relevant i
denne sammenhæng er i dag
er afhandlingen „Grundtvig
og Romantikken belyst ved
Grundtvigs forhold til Schelling“ fra 1949 samt arbejdet
med Grundtvigs eskatologi
fra 1951: „Kristi Genkomst
og Kødets Opstandelse. Det
eskatologiske hos Grundtvig“.
Fælles for disse værker, udover
at de forekommer mig forbavsende friske i sproget, er
Scharlings optagethed af samspillet mellem menneskeliv og
kristenliv. Scharling vægtede et
stadigt samspil mellem teologiens kerne (det, som kristentro
handler om og forkynder) og så

en vidde og åbenhed over for
menneskets religiøse erfaringer.
Hos Scharling møder man
både kritik af kirken, når det
almenreligiøse (en arv fra
eller tone af hellenisme og
romantik) tager fokus fra det
egentlige, men samtidig også
en vedvarende kritisk tone som
overfor den kirke, som isolerer
sig fra det, som rører sig i
menneskers liv. Scharlings far,
Henrik Scharling, havde været
en stærk kritiker af Grundtvig,
men Carl Immanuel Scharling
blev stærkt optaget af samme
Grundtvig. I værket „Grundtvig og Romantikken“ redegør
Scharling for, hvordan Grundtvig først blev tiltrukket af
romantikken for siden at tage
afstand fra den, dog på en så5

Artikel
– fortsat
dan måde, at den fortsat levede
i Grundtvig og satte sit præg
på hans digtning og teologi.
Mennesket lever i en mellem
tilværelse her i det timelige,
hvor de timelige kår og evighedsmålet ikke restløst går op i
hinanden. Her i verden er der
brug for både fokus og bredde.
Bredden forstået som plads til
det enkelte menneskes forestillinger. De har berettigelse, så
længe de ikke ligefrem er ukristelige. Hos Scharling finder vi
altså både kritik af romantikken, den romantiske arv fra det
19. århundrede, men samtidig
vægter han også, at den fort-

sat får plads. Scharling evner
både at se, hvor Grundtvig
tager afstand fra romantikken,
men han angiver samtidigt
også, hvad Grundtvig tager
med fra den. Samtidigt med,
at Langgaard kritisk forholder
sig til tidsåndens opgør med
den romantiske tradition – han
kritiserer i et læserbrev komponisten Knud Aage Riisagers
afstandtagen fra den gamle
romantiske musik, Gade m.fl.
– og samtidigt med, at samme
Langgaard fortsat skriver romantiske sange, men i stigende
grad også med Viinholts ord
skaber romantisk musik, som

får en tur i det 20. århundredes
heksekedel, så arbejder Scharling med sit værk om Grundtvig og Romantikken. Begge er
de vendt mod en enøjet ny tid
og vendt mod faren for åndelig
armod og gold materialisme.
Scharling tager Grundtvigs
tilskyndelser til sig fra romantikken, holder fast i det, som
han afslutningsvist i afhandlingen kalder for den nødvendige
koncentration og vidde, som
gælder for det at være kirke.
Her angives så også det problem, som Scharling i 1947
finder, kirken står i:

„I denne Forbindelse mellem Koncentration og Vidde ligger en Arv fra
baade Grundtvig og den senere Schelling til vor egen Tid. Det er netop
Nutidskirkens Problem: paa den ene Side at undgaa Kristendommens
Udflyden i Almenreligiøsitet, paa den anden Side at undgaa Kirkens
Isolation overfor det almindelige Aandsliv og Folkeliv. Mod det første
har Karl Barth advaret os paa en eftertrykkelig Maade. Men lige saa
vist er det, at hvis man fastholder Kristendommen som et isoleret Stykke
Virkelighed uden Forbindelse med ens øvrige Virkelighedserkendelse
og afsondret fra ens rent menneskelige Liv, saa arbejder man paa
den Isolation af Kirken, som hindrer den i dens store Kald: at bringe
evangeliet til Tidens Mennesker.“
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Jeg sætter virkelig pris på disse ord hos Scharling og finder
dem stadigt aktuelle. Evangeliet er ikke hvad som helst, men
omvendt er der også noget,
f.eks. i Hauchs romantiske digt
I bjerget, som Langgaard satte
musik til i 1948/49 (og som
vi under sidste års Langgaard
Festival 2017 hørte sangeren
Simon Duus kraftfuldt synge
i Sct. Catharinæ Kirke), som
har betydning og er værdifuldt.
Dette omkvæd: „men vist hun
(bjerget) efter solen længes“,
har også sin gyldighed, – det
at længes og stræbe efter lyset
– og denne stræben skal ikke
bare nedgøres og begraves i
kirkelig nykonfessionalisme og

ortodoksi. En kirke, som gør
det, ender i isolation, også i
vores tid.
Langgaard og Scharling,
deres indbyrdes sympati, bygger, for mig at se, på en fælles
interesse for romantikken og
den romantiske tradition, en
teologisk og musikalsk verden,
præget af kristentro og menneskeliv, og her ikke mindst af
en stærk forbindelse mellem
menneskets længsel og det
kristne håb. Var de begge optaget af det romantiske, så var de
samtidigt også begge optaget
af eskatologien, dvs. læren om
de sidste tider, om dom, lyn og
torden, destruktion og håb.
Scharlings sidste o mfattende

teologiske arbejde var den meget lange artikel i Grundtvig
Studier „Kristi Genkomst
og Kødets Opstandelse. Det
eskatologiske hos Grundtvig“.
Det er et arbejde, Scharling
skriver på, samtidigt med at
Langgaard skrev orgelværkerne
Som Lynet er Kristi Genkomst
(1948), Begravet i Helvede
(1947) og for kor: Tordner det
fra Mørkets sky (1951).
Begge, både Scharling og
Langgaard, ville med henholds
vis ord og musik andet og mere
end stille søndagsmusik i Ribe. ◊
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Ingrid Ilsøe

DOMKIRKEN
… HVAD BETYDER DEN
FOR MIG?
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Som datter af en præst i Syd
sjælland har jeg været vant til
at følge med i alle de aktivite
ter, der hører en kirke til. Da vi
flyttede til Ribe, og min mand
blev ansat på Ribe Katedralskole, fik vi en naturlig tilknytning
til Domkirken og alle aktiviteterne der. For mig er Ribe
Domkirke blevet et oplevelsesrum – ikke kun indenfor, men
også udenfor. Når jeg kommer
ind i Domkirken falder jeg til
ro: Rummet er veldefineret,
velkendt og trygt. Her har jeg
siddet mange gange til gudstjeneste og fulgt dens rytme af
oplæsning, bøn, velsignelser,
forkyndelse, nadver, dåb og
ikke mindst orgelmusik og korsang til de store højtider. Men
jeg nyder også at se Domkirken
som byens centrum og vartegn,
tæt på og langvejs fra.

Domkirken
for franskmænd

Da jeg blev rundviser for franske turister, fik Domkirken en
ny dimension, for hvordan vil
en udefrakommende fransk
mand mon bedst kunne forholde sig til Ribe Domkirke?
Når vi mødes på Domkirkepladsen ved Kannikegården,
fortæller jeg bl.a. om de begravelser af vikinger og kristne,
som ligger under vores fødder.
Vikingetid siger ikke fransk-

mænd ret meget, men når man
refererer til Karl den Stores tid
(le temps de Charlemagne) giver det mening. Der står Hein
Heinsens skulptur af Ansgar
som et symbol på udviklingen
fra vikingetid til kristendom.
Ansgar var jo franskmand og
voksede op i Corvey-klosteret
i Picardiet. Inde i Domkirken bliver de franske turister
meget optaget af Erik Emune
og Kristoffer I’s to kongegrave.
Det gør indtryk. Og så fotograferer de Kristoffer I’s sandstenkiste.
Moderne kirkekunst som
Carl Henning Pedersens fresker
og mosaikker i koret finder de
ikke chokerende, men når de
får at vide, at kunstneren har
tilbragt en stor del af sit liv i
Frankrig, tager de ejerskab af
både kunstneren og hans værk.
Synet af mærket for oversvømmelsen i 1634, i søjlen
bag prædikestolen, kan også få
franske turister til at gyse, og
så lytter de til fortællingen om
havets livgivende og ødelæggende rolle i Ribe bys historie.

Musikalske oplevelser

Lige nu er der Vestjysk Orgel
festival i Domkirken med
organist Erik Kollind, og jeg
har igen haft en stor musikalsk
oplevelse, hvor Domkirkens
orgel blev spillet til sine yderste

grænser. I sommerperioden
er der ugentlige koncerter for
orgel og kor på gæstevisit, og
i sensommeren er den store
Langgaardfestival blevet en fast
tradition, og gæsterne kommer
fra nær og fjern. Endelig er der
julekoncerterne, som jeg har
svært ved at undvære. Ingen
jul uden Händels Messias eller
Bachs Juleoratorium! Når DR’s
store vogne med optageudstyr
holder på Domkirkepladsen,
øges mine forventninger til den
musik, jeg skal ind at høre og
opleve.
Folkemødet i Ribe Stift 2017
har været helt specielt for Ribe
med reformationsjubilæet,
hvor Domkirken og dens gode
stab spillede en central rolle,
fordi man satsede på at afholde
et folkemøde over fire dage i
byen. Alle former for formidling fandt sted, og alle rum i
Ribe blev udnyttet, både Domkirkens store og klasseværelsets
mere beskedne. Og til sidst
samledes vi uden for Domkirken til en stemningsfuld fælles
afslutning. Det var et stort
øjeblik, synes jeg. ◊
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Prædiken til fastelavnssøndag 2018
Af domprovst Jens Torkild Bak

FASTELAVNSSØNDAG
Foran os ligger fastetiden. Det er de 40 dage, der går fra onsdag
i den kommende uge, den såkaldte askeonsdag, til påskedag, når
man ikke tæller søndagene med. Dér skal man åbenbart ikke
faste. Fastetiden, som ikke har været i nogen særlig høj kurs i den
lutherske kirke, oplever i disse år en vis renæssance, eller fornyet
opmærksomhed, og sikkert ikke uden grund.
Alle de store religioner har en form for faste, og der ligger en gammel visdom i fastens påmindelse om mådehold, som jeg gerne vil være
en del af, udtalte radioværten Paula Larrain i fredags til Kristeligt
Dagblad. Og hun blev fulgt op af chefredaktøren Erik Bjerager,
der sagde: At faste kan være at gå glip af ting og derved opdage, at
der ligger en berigelse i forenklingen …, fordi den giver plads til
eftertanke, selvransagelse og bøn. Det er meningsfuldt at skrue ned
for hverdagens larm for at give plads for den fordybelse, som forekommer at være bestandigt sværere at finde.
Det er svært at være uenig. De fleste af os har i øjeblikket ikke
brug for mere støj, flere ting eller mere forbrug. Muligvis nok
noget andet.
Med fastetiden begynder nedtællingen til påskens dramatiske
begivenheder. Jesus slår selv tonen an i dagens tekst med forud
sigelsen af sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Evange
listen fortæller imidlertid i samme forbindelse, at de tolv disciple,
som Jesus har taget til side for i enrum at kunne tale med dem
om alt dette, intet forstår af det, han siger. Og det er ikke, fordi
ordene er svære at begribe, og budskabet uklart for dem. Men det
er, fordi de ikke fatter, hvad Jesus vil i Jerusalem, når han nu ved,
hvilken skæbne, der venter ham dér. Hvorfor benytter han ikke
lejligheden til, mens tid er, at redde sig selv, og sine nærmeste
tilhængere med for den sags skyld. Han kunne bare flygte over
grænsen. Hvorfor denne selvmorderiske aktion? De forstår ikke
hans beslutning, og det er tydeligt, hvordan denne forståelseskløft
gør dem fremmede for hinanden.
I en så meget desto stærkere kontrast til afstanden mellem Jesus
og de tolv disciple fortæller evangelisten så umiddelbart efter
om mødet med den blinde tigger, der sidder ved vejen uden for
Jeriko.
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SALMER
36 Befal du dine veje
172 Se, vi går op til Jerusalem
173 Ét vidste han om vejen frem
441 Alle mine kilder skal være hos dig
747 Lysets engel går med glans

Tiggeren er af den type, man helst skynder sig forbi med hovedet den anden vej. Vi kender ham kun alt for godt. Der findes
utallige af hans slags i alle større byer i Europa i disse år. Og i
Jesus følge er der absolut heller ingen lyst til at lade sig forstyrre
af manden og hans elendige liv. Men Jesus vil det anderledes.
Han standser op foran ham, og idet han standser op, står det
klart for én, at de to er forbundet i en form for skæbnefællesskab.
Jesus kan ikke flygte fra sin bestemmelse, bødlernes morskab, den
lidelse og død, der venter ham. Og den blinde har ikke noget sted
at flygte hen, men er fanget i sin hjælpeløshed, overladt til andres
nåde eller foragt. Mens afstanden mellem Jesus og disciplene er
voksende, er der således ingen forståelseskløft mellem Jesus og
den blinde tigger. De er på sin vis i samme situation.
Man kan ikke lade være med at få den tanke, at fortællingen
er en lignelse med et indlagt benspænd, som det er meningen, at
man skal tænke over. I hvert fald er det budskab, der står tilbage,
ikke til at tage fejl af: Det er den blinde tigger, der midt i sin
hjælpeløshed er den seende (og fysisk også bliver det, fortælles
det), mens det er disciplene, der i virkeligheden er blinde. Hvorfor? Fordi disciplene ud over at være Jesu disciple er fornuftige
folk, som, fordi de er fornuftige, selvsagt tænker over, hvordan
de i situationen agerer mest hensigtsmæssigt for deres egen og
Jesu overlevelses skyld! Men som ved at tænke sådan – og det er
så fortællingens spidse vinkel – gør sig blinde for de ofre, som
virkeligheden, livet og medmennesket kræver af dem.
Og måske er det, når vi taler skæbne, netop fornuftens blinde
skæbne, at man i sin fornuft, i sit hoved, meget let kan komme
til at konstruere sig et fint billede af verden, som verden bør være,
med tilhørende fornuftige personlige mål og strategier, alt imens
virkeligheden, der kalder på én, faktisk er en anden. Og gode
mennesker forgæves forsøger at gøre én opmærksom på det.
Her er der så en anden af søndagens tekster, der blander sig i
koret og vist også gnider salt i såret. Fastetiden kan som indledningsvist nævnt blive anledning til fordybelse, eftertanke og endda selvransagelse, og noget af det, man, hvis først man begynder
på den slags, uundgåeligt vil konfrontere sig selv med, er de valg,
man træffer og især har truffet, og de prioriteringer, som valgene
er udtryk for. Og hvordan det er med dem. Det sidste har Paulus sin bestemte mening om, som vi hørte det i dagens epistel
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læsning: Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke
har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Siger
han. Og fortsætter med de berømte ord om, at kærligheden er
tålmodig og mild, uden misundelse og indbildskhed. Den tåler
alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Altså, man kan bruge sit liv på
nok så fornuftige, nok så ophøjede, fine og anerkendelsesværdige
formål, men det tåler ikke sammenligning med det personlige
offer, kærligheden fremtvinger. Siger han.
Det lyder rigtigt. Og er rigtigt. De fleste kan nok også grave
eksempler frem – om ikke fra eget, så fra andres liv – på, at det er
sandt. Der er kun det ene spørgsmål: Hvordan er det lige, man
bærer sig ad i praksis? Lige så rigtigt, det er, alt det Paulus siger,
og smukt, lige så hårdt savnes en konkret plan. En detaljeret
manual. Som skuespilleren Sarah Boberg meget ærligt sagde forleden dag på Radio24syv i en samtale med Hassan Preisler: Jeg er
bedre til at arbejde end til at leve. Hvilket selvfølgelig skulle forstås
på den måde, at man i sit arbejde har en rolle og en funktion.
Der er sat en ramme op. Der er en struktur og nogle spilleregler.
Hvorimod man i sit liv sagtens kan komme til at rode noget mere
rundt og miste fornemmelsen for, hvad det værdimæssigt var man
egentlig ville og skulle.
Man kan lægge sig i selen for at handle fornuftig og hensigtsmæssigt og samtidig være fuldstændig blind for det vigtige. Sådan
er det naturligvis heller ikke altid. Hvis man eksempelvis står ved
døbefonten som forældre med sit barn, ved man godt, hvad der
har værdi for én, hvad man skal og har ansvar for. Men andre
gange lærer man først af bitter erfaring, hvad det var, man oprindeligt ville. Skønt det skulle man jo nok på forhånd have vidst,
eller?
Derfor er det godt, at påskens overordnede fortælling ikke slutter
med lidelsen og døden, men med budskabet om den tilgivelse,
der er større end vores fejltagelser, mistydninger og mulige svigt –
og på forunderlig vis formår at tænde lys i mørket og genrejse liv
af døde.
Og inden det hele nu bliver alvor med den fyrre dage lange
selvransagelse fra askeonsdag til påskemorgen og dertil hørende
mådehold med det ene og det andet, er der fastelavnsløjerne, som
der skal være plads til. Som bekendt var Christian V meget lidt
begejstret for den fest og forbød den i Danske Lov 1683 med
ordene: Al letfærdig og forargelig legen om jul eller andre tider og fastelavns løben forbydes strengeligen og bør alvorligen at straffes. Det,
der bekymrede, var vist især, at det skulle blive for lystigt og hedt
mellem karlene og pigerne, når de løb omkring på egen hånd.
Den bekymring plager os heldigvis ikke så meget i dag, hvor vi
bare skal undgå at komme i konflikt med regeringens maskeringsforbud. Så god fastelavnsfejring og glædelig søndag! Amen. ◊
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Den lilla messehagel er vævet af
Puk Lippmann i anledning af Ribes
1300 års jubilæum.
Man bærer den i advents- og faste
tiden. Granatæblet er både et symbol
på Jomfru Maria og i Det Gamle
Testamente et symbol på frugtbarhed,
skønhed og udødelighed, bl.a. med
motiver hentet fra Højsangen.

Af sognepræst Torben Bramming

HVORFOR BIBELEN

MISTEDE
SIN
AUTORITET
I DEN VESTLIGE KIRKE

I den svenske kirke forsøger
magtfulde kredse at skrive
Bibelen om i kønsneutral
retning. For den udtrykker
patriarkatet, mandlig dominans. Det er uretfærdigt og
sårer følelsen hos mange anno
2018. Man forsøger kort sagt
at undertrykke den sandhed,
at Bibelen taler om Gud som
far og Kristus som søn, altså i
mandlige udtryk, og vil ændre
den til det, man mener svarer
til virkeligheden i nutiden for
at gøre op med en gammel
uretfærdighed.
Hvordan kan det gå så galt
og komme så vidt, at man laver
om på et skrift og bevidst vil
skrive, hvad man ved har intet
med Bibelen har at gøre. Jo,
man henter sin berettigelse fra
følelsen af at være uretfærdigt
behandlet og overordner denne
følelse over sandheden. Dermed
mister Bibelen sin autoritet.

I den katolske tid beroede
autoriteten i Bibelen på den
katolske kirkes myndighed og
anerkendelse. Den katolske
kirke med paven i spidsen tolkede Bibelen og sagde god for
skrifterne.
Hos Luther var skriftens
autoritet det, som „drev på
Kristus“. Senere blev det i de
lutherske kirker et spørgsmål
om, hvor tæt på de oprindelige
begivenheder skrifterne var.
Skrifternes autoritet var, at de
var førstehåndskilder.
I Oplysningstiden i 1700- og
1800-tallet var mange kritiske
over for konge og kirke. Blandt
disse kritikere fandt man ud
af, at man kunne svække den
autoritet, konge og kirke havde
fra Bibelen, ved at anfægte
Bibelens autoritet som førstehåndsvidne til særligt Jesu liv.
Luther havde religiøs tvivl i
forhold til værdien af f.eks.

Jakobsbrevet og Johannes
Åbenbaring. De drev ikke på
Kristus. I renæssancens historiske interesse fandt Luther
støtte for sin religiøse kritik.
Oplysningstiden brugte også
den historiske kritik, men nu
til at frigøre sig fra Bibelens
religiøse autoritet.
Fremtrædende forskere såede
gennem filologi og formkritik
tvivl om Bibelens – især Ny
Testamentes – tidlige tilbliv
else, som den kirkelige overlevering havde fortalt. I filologien inddrog man andre skrifter
fra Ny Testamentes tid for at
spore kulturelle, litterære og
historiske spor, som kunne fortælle, hvornår det var skrevet.
I formkritikken gik man ud
fra, at der bag Ny Testamentes
skrift lå mundtlige overleveringer, der så senere var valgt og
skrevet ned.
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…

De kritiske historikere og teologer var på den tid inspireret
af filosoffen Hegel, fra hvem
de overtog evolutionstanken og
overførte den på deres nytestamentlige forskning. Det
historiske er en proces. Og en
proces tager tid. Vi kender også
tanken fra Darwin om arternes udvikling fra nogenlunde
samme tid. Når dette princip
overføres på det bibelske område, så ser man efter „udviklinger“, „forskydninger“ eller
„afvigelser“ i sprogets form og
indhold. Ved at se på afvigelser
i sproget og det teologiske og
forestille sig en lang mundtlig
overlevering af historierne om
Jesus rystede man Bibelens
autoritet. Johannes havde ikke
skrevet Johannesevangeliet,
sagde man f.eks. Det var skrevet af anonyme kredse omkring 140 e.Kr. Lang tid efter
Johannes var død. Det kunne
altså være digt og redigeret
sandhed. Det byggede ikke på
øjenvidner, men var udtryk
for, hvordan man tænkte 110
år efter Jesu opstandelse. Det
Gamle Testamente blev anset
for mest utroværdigt og blev
i den religionshistoriske skole
skilt fra Ny Testamente, fordi
man begyndte at læse dem
som udtryk for to forskellige
epoker. Det Gamle Testamente
som udtryk for en jødisk religion i orientalsk stil og Ny Testamente som udtryk for senhellenistiske strømninger. Ved at
fokusere på, hvad der bandt
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Det Gamle Testamente i fortiden eller i samtidens religiøse
omgivelser, fik man fokus lagt
væk fra forkyndelse af frelseren,
der skulle komme. Sammenhængen mellem Gammel og
Ny Testamente blev brudt. Det
har betydet, at mange i dag
ikke ser Gammel Testamente
som en del af kristendommen
og ikke noget, man kan bruge
til noget undtagen som gode
gamle historier. Men dermed
løses kristendommen ud af
sin egenart som historisk tro
på, at der fra verdens skabelse
gennem Israel og til kirken, det
nye Israel, har været en Guds
plan, som man endnu er del
af i dag, og som fortsætter til
verdens ende.
Bibelen kunne man ikke
bygge sikker viden på. Måske
havde Jesus slet ikke levet, men
var opfundet senere, som Georg Brandes skrev. Kongemagten og kirken byggede altså på
sandgrund. De kunne afskaffes.
Man så Ny Testamentes tilblivelse som en slags naturhistorisk proces eller en langsom
udvikling skrevet af anonyme
forfattere, der brugte mundtlig
overleverede historier og ikke
Peter og Andreas’ ord. Problemet med tanken om den historiske proces er, at man med
sin forskning forsøger at skabe
forståelige, jævne forløb over
tid, hvorimod åndslivet er eksplosivt skabende og nogle gange stagnerende. I den græske
kultur er f.eks. det 5. århund-

rede eksplosivt skabende, men
så toner det ud. Herhjemme er
guldalderen med malere, filosoffer, teologer, historikere og
naturvidenskabsmænd eksplosivt skabende og toner så ud.
På samme måde i det enkelte
menneskes liv. Nogle forfattere
skriver deres bedste og mest
berømte bog under en enorm
anstrengelse og inspiration som
Mary Shelley’s Frankenstein,
da hun var 20 år – og intet af
værdi senere.
Læser man derfor Ny Testamente ud fra en forståelse af,
hvordan åndelige størrelser
bliver til, og hvad kilderne
siger, i stedet for at lægge
sproglige, teologiske forskelle
og naturvidenskabelig evolutionstænkning, så tegner der sig
et andet billede. Paulus kan jo
sagtens have skrevet i forskellig
sindstilstand og ændret mening
over nogle år, det samme med
Johannes. Derfor ville man
jo godt kunne stole på Ny
Testamentes skrifter, når deres
autoritet blev støttet af traditionelle kilder fra det 1. og 2.
og 3. århundrede med hensyn
til, hvem forfatterne var. Når
der f.eks. ikke er tvivl om, at
disciplen Johannes’ beretning
lå til grund for Johannesevangeliet og Johannes’ Åbenbaring
før senere i det 5. århundrede
eller det 4. århundrede, så
kunne man jo sagtens vælge at
se det som sandheden, hvilket
gør de nytestamentlige skrifter

til autoritet, fordi de så bygger
på øjenvidne beretninger.
Bibelkritikken sagde, at
det var „tredje generation“ af
kristne, der skrev Ny Testamente – altså lang tid efter
og langt fra begivenhederne
omkring opstandelsen. Men
man må huske, at nogle af
første generation endnu levede,
da skrifterne fra Ny Testamente
blev til. De, der som 18-årige
(som f.eks. Johannes) har set
og hørt Jesus og som 20-årige
har oplevet Paulus og været
med i kirkens udbredelse, var
midt i 50’erne, da Paulus og
Peter allerede var døde, og da
alle traditioner, som evangelierne bygger på, allerede lå fast.
Da de døde i 70 års alderen
omkring år 80, var Markus-,
Lucas- og Matthæusevangeliet
forlængst nedskrevet og byttet
menighederne imellem sammen med Paulus’ breve, og oplæst i de ugentlige forsamlinger
gennem mange år.
Og alle tre generationer af
kristne levede tæt sammen, rejste og besøgte hinanden, skrev
breve til hinanden, hvori de
slog fast, hvad der var kristendom, og hvad der ikke var det.
Det kan man se i Paulus breve
og i Apostlenes gerninger.
Mennesker og forkyndelsesforløb, mission og gæstevenskab
er ikke punkter i en udvikling,
med et levende fællesskab med
Jerusalem-menigheden som
ankerpunkt for rejsende i det
fredelige middelhav. Der er

simpelthen ikke mulighed for
og realisme i at hævde, man
skulle have fundet på at skrive
noget andet ned, end det, som
ved gudstjenesterne var blevet
fortalt og fortalt af de første
disciple, og som mange af dem,
som levede, da evangelierne
blev skrevet ned, selv har hørt
Peter og Andreas og Johannes
berette.
Eller det er der kun, hvis
man gennem teorier om sproglige og teologiske forskelle
lægger en filosofi om udvikling
fra en langt senere tid. Så falder
det hele fra hinanden. Men når
man ved, at det var oplysningstidens store ønske at rykke ved
Bibelens religiøse autoritet,
så man kunne slå benene væk
under kongemagt og kirke,
mærker man hensigten og
bliver forstemt over så mange
forskere endnu i dag holder
fast ved dette syn på Bibelen.
De første disciple kan selvfølgelig godt have løjet, være
blevet bedraget af syner og psykologisk ubalance i forbindelse
med påsken, da de hævdede
Jesus opstod fra de døde. Men
det er det, som de så, hørte og
forkyndte, vi møder i evangelier og brevene i Ny Testamente.
Det andet synspunkt bygger på
papir og punkter, hegelsk og
darwinistisk filosofi om udvikling og anonyme processer, og
det er utroværdigt.
Men dette syn slog igennem i
hele vesten, først blandt historikere og teologer og derefter

hos præster og lægfolk, og
gjorde Bibelen til en utroværdig bog, som man ikke behøvede at beskæftige sig med,
fordi det ikke var øjenvidner,
der skrev og talte gennem den.
Derfor blev skiftende filosofier
vigtigere at forholde sig til end
Bibelens usikre ord – i dag
i Sverige: genderideologien.
Det betyder, at man som kirke
og kristendom fokuserer på
samtiden, på det filosofiske, det
moralske og på, hvordan man
som kirke kan være relevant for
samfundet i dag.
Kirken mister altså sin evne
til at pege ud over tiden, give
retning for, hvor man som
menneske skal gå hen, og
hvilken orden verden er stillet
i under denne vandring. Man
mister også lysten til at missionere, fordi man jo ikke skal
nogen steder og enhver bliver
salig i sin tro, som det hedder i
den multikulturelle og multi
religiøse virkelighed, vi befinder os i i dag.
Men vi kan ud fra kilderne
fra samtiden og traditionen
roligt regne med, at vi i Ny
Testamentes ord møder Peter,
Maria Magdalene og Johannes
vidnesbyrd og hører dem for
tælle os deres oplevelser. Det
kan godt være, vi ikke er enige,
ikke tror dem, men vi kan ikke
skjule os bag forestillingen om,
at det ikke er det, som har været kristendom fra begyndelsen,
vi møder i Ny Testamente. ◊
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…
Af sognepræst Signe von Oettingen

BIBLIOLOG

IND I SKRIFTEN
I forlængelse af et oplevelsesrigt reformationsår
er det oplagt at følge Martin Luthers fodspor
videre og gå ind i skrifterne, læse i Bibelen og
høre, hvad den siger til os i dag.
Da jeg underviste på universitetet i Kiel i 2009,
mødte jeg en helt ny måde at læse Bibelens tekster på i fællesskab. Det blev kaldt bibliolog. Sjældent har jeg oplevet en så morsom, så dybsindig
og så fantasifuld fælles læsning af de bibelske
tekster. Ja, fantasifuld! Det er jo et ord, som ofte
er en meget uvelkommen gæst i den protestan
tiske tradition. Lidt fantasi og kreativitet er
måske i orden; men tøjlesløs fantasi: nej tak!
Men hvorfor er frygten for fantasien så dybt
forankret i protestantismen? For man kunne jo
hævde, at fantasien faktisk var til stede lige fra
den tidligste begyndelse i Det Gamle Testamente. Nemlig i Paradisets Have, hvor slangen får
Eva til at overveje den mulighed, at træet i haven
måske slet ikke er det, som det synes at være.
„Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træ
erne i haven?“ Herpå svarer Eva: „Vi må gerne
spise af frugten på træerne i haven, men frugten på
dét træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi
ikke må spise af og ikke røre ved, ellers skal vi dø.“
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Men hvad tænker Eva ved sig selv, da hun siger
disse sætninger til slangen? Måske har forbuddet om ikke at spise af netop dette ene træ
også undret Eva i lang tid. Måske tænker hun
over betydningen af at dø? Måske bliver Eva så
usikker over slangens spørgsmål, så hun føler,
at freden og harmonien i Paradiset nu er brudt.
Svarene er mange og kan være meget fantasifulde. Der åbnes pludselig nye perspektiver. Er
slangen djævlens advokat eller et redskab for den
guddommelige kærlighed?

Så hvad er bibliolog?

I en bibliolog læses en bibeltekst, hvor fortællingen stoppes op. Så får deltagerne tilbudt forskellige roller eller perspektiver. Rollerne er taget fra
de bibelske tekster. Man kan påtage sig rollen
som en person, der optræder i Bibelen, eksplicit
og med navn (Adam, Eva), eller som en, hvis
tilstedeværelse kan udledes af en fantasifuld læsning af bibelhistorierne (Noahs kone, Abrahams
mor). Desuden kan rollebesætningen i bibliolog
også omfatte ting og billeder, hvis stemme og/
eller handlinger kan personificeres (slangen i
Edens have, Moses’ stav, æslet til palmesøndag).

også mellem ordene! En gammel overlevering
siger, at Bibelen er blevet til i sort og hvid ild.
Den sorte ild betragtes som de trykte eller håndskrevne ord på siden eller skriftrullen, mens den
hvide ild findes rundt om og imellem det sorte.
Den sorte ild brænder evigt, men den hvide
ild tændes altid af nye møder mellem skiftende
tider og uændrede ord. Den sorte ild udgør det
kendte og etablerede, som vi alle kan se for os,
mens de hvide mellemrum repræsenterer det
uendelige potentiale, der ligger i nye fortolkninger af det kendte og etablerede. Bibliolog finder
sted i mellemrummene i teksten, for hvilke den
sorte ild, de sorte bogstaver, sætter grænsen.

Hvorfor bibliolog?

At læse i Bibelen kan være en udfordring for
mange mennesker, selv om historierne og
billederne fra Bibelen er en del af os. De senere
år har jeg dog oplevet en stærkere interesse efter
kendskab til Bibelen, også en søgen efter Bibelen
som et spejl og eller et vindue til vores eksistens.
Det kan man opleve ved en bibliologiske læsning af Bibelen. Samtidig er bibliologen nem at
gå til: den varer kun et par scener og er typisk
Steder kan tale (Jordanfloden, Sinais bjerg), og
ikke længere end 15 minutter. Deltagerne skal
åndelige skikkelser kan også tale (engle, Gud,
ikke ud på gulvet og dramatisere rollerne, men
Satan).
Jeg oplever bibliolog som et slags fortolknings- sidder mageligt på en stol. Alle har lov til at sige
noget, men det er ikke noget krav. Det er helt
spil. Fortolkningsspil er kendt i den jødiske
legitimt at sidde med sit svar for sig selv. Naturtradition under det hebraiske navn midrash.
Midrash, i bestemt form og skrevet med stort M, ligvis er det sjovest, når man deler så meget som
muligt med hinanden. De forskellige ytringer
er både et produkt og en proces, der typisk forbindes med de eksegetiske værker af rabbinerne bliver ikke samlet i et afsluttende resume, men
fra den sene oldtid. Disse fortolkninger af rabbi- får lov til at stå i deres forskelligartethed. Det
nerne udspillede sig i form af analogier og endda er et fint billede på, at den bibelske tekst altid
i form af ordspil, som forstærkede følelsen af en er mere end alle de fortolkninger, som vi kan
aktiv læsning af teksterne. Midrash stammer fra finde på. Men bibliologen viser også, at der er
et hebraisk ord, som betyder at „undersøge“ eller ikke kun findes én gyldig og ret tydning, men
at fællesskabet udlægger teksten, og derigennem
„udforske“. I Midrash bliver den skrevne tekst
skabes en fornemmelse for tekstens aktuelle
undersøgt nøje for mening og indsigt, som kan
øge vores forståelse og forstærke vores forhold til budskab og relevans for os i dag.
Jeg bruger bibliolog i mit arbejdet med konBibelen. I en mere generel forstand kan midrash
firmander og minikonfirmander, men bibliolog
(nu med lille forbogstav) dog også bruges i ankan også bruges som en prædiken i gudstjenedre tidsaldre, også i vores tid.
sten. Sidste vinter afprøvede vi også bibliologen
i en studiekreds her i Domkirken: slangens rolle
Hvor går grænsen?
nyder altid stor opmærksomhed! ◊
Spiren til bibliolog ligger i måden at læse Bibelen på. Man læser de konkrete ord, som de står
skrevet på bladet i Bibelen. Samtidig læser man
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Arrangementsbeskrivelse
Årets sogneudflugt – Sydvestjylland og Den tyske Besættelse 1940–45

SOGNE
UDFLUGT
PROGRAM

HVORNÅR

Torsdag den 14. juni 2018

ÅRETS SOGNEUDFLUGT

går i år til det nære område af Sydvestjylland med titlen Sydvestjylland og Den tyske Besættelse 1940–45. Vi skal besøge de spændende nye udstillinger på Esbjerg Museum og i Tirpitz-museet
i Blåvand. Som sædvanlig indgår der også en spændende kirke i
programmet, denne gang Hjerting Kirke nord for Esbjerg.
Der er lagt følgende program for turen:
KL. 8.00:

PRIS

START MED BUS

Prisen for turen er 225 kr.,
som betales i bussen på turen. Husk, at man selv medbringer madkurv og drikkevarer på turen. Derimod er
formiddagskaffe og eftermiddagskaffe indregnet prisen.
Medlemmer af Antikvarisk
Selskab opnår en rabat på
40 kr., såfremt medlemskort
medbringes.

Fra Parkeringsplads Syd ved Stark byggemarked.

TILMELDING

KL. 10.00

Tilmelding sker inden 1. juni
til Ribe Kordegnekontor,
tlf. 75 42 03 50 i kontor
tiden 9.00–12.30 eller til
Knud Jensen, tlf. 75 42 17 03
eller e-mail til
jensen44@stofanet.dk
Der er plads til ca. 40
deltagere, og turen er for alle
interesserede.

Esbjerg Museum har to fine udstillinger om besættelsestiden:
MODSTAND, der fortæller om modstanden mod den tyske
besættelse i Esbjerg, Bramming og Ribe, og BESAT– Esbjerg
1943, som er en helt nyudviklet fortælling om, hvordan det
var at leve i byen under besættelsen. Leder af Historisk Samling
fra Besættelsestiden, Henrik Lundtofte, giver os en kortere
introduktion til besøget. Derefter kan turens deltagere den næste
times tid selv gå på opdagelse i de spændende udstillinger.
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KL. 8.45

MORGENKAFFE VED „DE HVIDE MÆND“
VED SÆDDING STRAND

Kunstværket, der er 9 m højt, er udført af kunstneren Svend Wiig
Hansen med titlen „Mennesket ved havet“. Oprindeligt havde
kunstneren forestillet sig, at det skulle stå på Grenen. Imidlertid
blev det rejst på sin nuværende plads i 1995 for at markere
Esbjergs 100 års jubilæum. Siden har det været Esbjergs vartegn.
Vi får undervejs en kort introduktion af kunstneren og hans værk.

BESØG I ESBJERG MUSEUMS
BESÆTTELSESUDSTILLINGER

Fra BESAT – Esbjerg 1943 –
Familien Hansens dilemmaer.
KL. 12.00

BESØG I HJERTING KIRKE

Kirken er en af egnens nyeste kirker, tegnet af Alan Havsteen-
Mikkelsen, som i øvrigt også var Ribe Domkirkes arkitekt indtil
sin død i 2002. Det var Havsteen-Mikkelsen, der forestod Dom
kirkens nyindretning med bl.a. ny turistindgang i 1990’erne.
Udover Hjerting Kirkes smukke kirkerum er billedkunstneren
Robert Jacobsens altervæg, hvis bibelske figurer er lavet af gammelt skrot, absolut et nøjere studium værd.
En lokal guide fortæller og viser os rundt i kirken.

De hvide mænd.

KL. 13.00

FROKOSTPAUSE

Vi har lånt et af kirkens menighedslokaler, hvor vi kan nyde vores
medbragte madkurve og drikkevarer.
KL. 14.30

BESØG I TIRPITZ-MUSEET I BLÅVAND

Her venter os et af turens absolutte højdepunkter. Museet, der
åbnede i sommeren 2017, har sammen med Vadehavsmuseet og
vores egen Kannikegård været med til at sætte Sydjylland på det
arkitektoniske Danmarkskort. Mange besøgende, ikke mindst
arkitekter og arkitektstuderende, valfarter til de tre bygninger for
nyde deres banebrydende og nyskabende udtryk.
Tirpitz-museet, der opbygget i tilknytning til den store Tirpitz-
bunker, der var en del af tyskernes Atlantvold, indeholder tre
museer: Ravmuseet, „Den skjulte vestkyst“ og selve krigsmuseet
og kanonbunkeren. Alle turens deltagere bliver udstyret med
høretelefoner, så man under den individuelle rundgang selv kan
bestemme, hvilke evner man vil fordybe sig i. (Der gives en kort
instruktion i deres brug!!) Undervejs til Blåvand fortælles lidt om
Tirpitzstillingen og dens tilsigtede betydning i 2. verdenskrig.

Robert Jacobsens altervæg i
Hjerting Kirke.

I Tirpitzbunkeren.

KL. 16.00

EFTERMIDDAGSKAFFE I MUSEET

Som afslutning på besøget serveres kaffe/te med lagkage.
KL. 18.00

FORVENTET ANKOMST TIL RIBE
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Af Esben Tange

Det er en mangeårig drøm, der går i opfyldelse,
når Michael Schønwandt i spidsen for Sønderjyllands Symfoniorkester, Sleswig-Holsteinisches
Sinfoniorchester, DR VokalEnsemblet,
Vokalensemble Vest, Vor Frelsers Kirkes kor
og solister opfører Debussys og den italienske
digter Gabriele d’Annunzios sjældent opførte
mysteriespil Le Martyre de Saint Sébastien (Den
hellige Sebastians martyrium).
Med en overdådig farvestrålende musik skaber
Debussy en række magiske scener med den
kristne martyr Sebastian, der bundet til et
laurbærtræ bliver gennemboret af pile, og som
siden forløses i Paradis, hvor hans sjæl indtager
sin plads ved Guds side. I løbet af værkets fem
såkaldte „huse“ gennemgås forskellige faser af
Sebastians martyrium, hvor en ydre dramatisk
handling forbindes med en indre forvandling.
Værket er som skabt for de stemningsfulde
rammer i Ribe Domkirke.

Le Martyre de Saint Sébastien iscenesættes af
Esben Tange. Lysdesign og projiceringer af
ikoniske fremstillinger af martyren Sebastian ved
Lars Egegaard Sørensen.
Forestillingen begynder med det oprindelige
forspil til Rued Langgaards dommedagsopera
Antikrist. Opførelsen er den første i Danmark
siden 1926, hvor forspillet i den danske presse
blev beskrevet som „en Klippe, der pegede mystisk mod Himmelen“.
Foruden Langgaard og Debussy, hvis 100-års
dødsdag markeres i 2018, spilles der ved
festivalen musik af J.S. Bach og Olivier Messiaen. Alle fire komponister er i en række af deres
værker optaget af musikken som en form for
offergave, der giver adgang til en bagvedliggende
åndelig verden.

Le Martyre de Saint Sébastien var ved premieren i Paris i 1911 et Gesamtkunstværk med en
varighed på fem timer, hvor dans, teater, musik
og scenografi indgik i en syntese.

Det gælder blandt andet på festivalens
åbningsaften, hvor der i Sct. Catharinæ
Klostergård spilles uddrag af Bachs Musikalisches
Opfer, og hvor pianisten Kristoffer Hyldig spiller
Messiaens storværk Vingt Regards sur l’Enfant-
Jésus (Tyve blikke på Jesusbarnet).

Opførelsen ved Rued Langgaard Festival er
Skandinaviens-premiere på en ny kritisk-videnskabelig udgave, Durand (2009), redigeret af
Pierre Boulez og Eiko Kasaba og med Debussys komplette musik. I det reciterende parti
som Sebastian høres Helene Gjerris og som
Sebastians ånd sopranen Dénise Beck. 		

I en a cappella-koncert synger DR VokalEnsemblet, ledet af Marcus Creed, Langgaards Lokkende toner og Sæterjenten, der er scenerier fra det
norske fjeld. Domorganist Kristian Krogsøe spiller tredje aften Begravet i Helvede af Langgaards
orgeldrama Messis samt Messiaens L’Ascension
(Himmelfarten).
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Gunvor Sihm og Berit Johansen Tange spiller
Langgaards Violinsonate nr. 4. Parce nobis, Jesu!
(Skån os, Jesus!). Og Trio con Brio og klarinettisten Olli Leppäniemi kan opleves i Messiaens
nyklassiker Kvartet til Tidens Ende, der er kom-

poneret i krigsfangelejr under 2. Verdenskrig.
Endelig uropfører Esbjerg Ensemble et nyt
arrangement af Bachs Goldbergvariationer i en
version for ti musikere.

PROGRAM MED RET TIL ÆNDRINGER:
TORSDAG D. 30. AUGUST

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER

Kl. 16.30 Gratis
Domkirkepladsen

Kl. 11.30 Entré 150 kr.
Domkirken

Dirigent: David M.A.P. Palmquist
Værker af: Rued Langgaard m.fl.

Korværker af: Langgaard, J.S. Bach, Messiaen og Debussy
DR VokalEnsemblet
Dirigent: Marcus Creed.

DEN KONGELIGE LIVGARDE

Kl. 19.00 Entré 220 kr.
Inkl. et glas vin
Sct. Catharinæ klostergård og Sct. Catharinæ Kirke

HIMMELSTIGEN

Joachim Becerra Thomsen, fløjte
Toke Møldrup, cello
Tobias Nilsson, kontratenor
Kristoffer Hyldig, klaver
Værker af J.S. Bach, bl.a. cellosuite og fløjtesonate.
Olivier Messiaens Vingt regards sur l’enfant-Jésus for
soloklaver.

DEN STORE MESTER KOMMER

Kl. 15.30 Entré 80 kr.
Domkirken

HIMMELFARTEN

Johann Sebastian Bach: Toccata og Fuga i d-mol
Rued Langgaard: Messis. Tredje Aften: Begravet i Helvede
Olivier Messiaen: L’Ascension (Himmelfarten)
Kristian Krogsøe (orgel).
Kl. 20.00 Entré 220 kr.
Inkl. et glas vin

SKÅN OS, JESUS!

FREDAG D. 31. AUGUST

og

Kl. 20.00 Entré 280 kr.
Domkirken

Sct. Catharinæ Kirke

DEN HELLIGE SEBASTIANS
MARTYRIUM

Rued Langgaard: Antikrist Forspil (oprindelig version)
Claude Debussy: Le Martyre de Saint Sébastien (Gabriele
d’Annunzio) (1911) (75’)
Mysteriespil for solister, kor og orkester i fem „huse“
Fortæller (Helgenen): Helene Gjerris
Dénise Beck, sopran m. fl.
DR VokalEnsemblet, Vokalensemble Vest, Vor Frelsers
Kirkes Kor
Sønderjyllands Symfoniorkester og Sleswig-Holsteinisches
Sinfonieorchester
Dirigent: Michael Schønwandt
Indstudering Vokalensemble Vest, Vor Frelsers Kirkes Kor:
Mikkel Andreassen
Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen
Iscenesættelse: Esben Tange
Kostumer: Birthe Hald.

KVARTET TIL T
 IDENS ENDE

Gunvor Sihm, violin
Berit Johansen Tange (klaver)
Olli Leppäniemi (klarinet)
Trio con Brio
Værker for violin og klaver af Langgaard og Messiaens
Quatuor pour la Fin du Temps (1941).
SØNDAG D. 2. SEPTEMBER
Kl. 15.00 Entré 150 kr.
Sct. Catharinæ Kirke

ESBJERG ENSEMBLE

Værker af Messiaen, Bach og Langgaard.

Desuden foredrag, film, Langgaard Lounge m.m.
Se mere på www.langgaardfestival.dk
Billetsalg begynder ca. 1. juni fra www.billetten.dk
21

BESKRIVELSER AF KOMMENDE

ARRANGEMENTER OG
KONCERTER
LØRDAGSUNIVERSITETET
FORÅRET 2018
i Kannikegården, Langgaard Salen

Den sidste af „Fire lørdage“ i Langgaard Salen i Kannikegården

Man kunne sagtens efter 2017 tænke, at det var så reformationsjubilæet, og nu ikke mere om det. Man kunne også sagtens
tænke, at henvisningerne til reformatoren Martin Luther må have
en eller anden mæthedsgrænse selv for en evangelisk-luthersk
folkekirke. Ikke desto mindre er der et ordsprog, der spiller en
stor rolle i den lutherske kirke – som udtryk for det, der bør
være kirkens ånd. Ecclesia semper reformanda est hedder det, dvs.:
kirken skal altid reformeres. Reformationen er en fortsat proces.
Hele tiden må kirken kritisk diskutere sit budskab, sin form, sin
organisation og praksis. Og en sådan diskussion vil vi gerne lægge
op til fra forskellige vinkler, og med indbydelse af forskellige foredragsholdere, i foråret 2018.
Mødeledelse: Jens Torkild Bak.
14. APRIL KL. 10–13

PRIS	Gratis
HVOR
Kannikegården
TILMELD
Senest to dage
før hvert enkelt arrangement til
kordegnekontoret
på tlf. 7542 0350,
på mail: anms@km.dk eller
via Domkirkens hjemmeside.
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Sognepræst og domprovst
SIGNE VON OETTINGEN
OG JENS TORKILD BAK
Nye teser

Signe von Oettingen og Jens
Torkild Bak, henholdsvis teologisk sekretær og formand for
Ribe Stifts reformationsudvalg,
vil dels opsamle erfaringerne
fra folkemødet i Ribe i oktober
måned, dels udfordre hinanden
og forsamlingen med nogle nye
teser om tro, kirke og samfund.

SENIOR
EFTER
MIDDAG
FOREDRAG
Kannikegården

ONSDAG 12. APRIL
KL. 14.30–16.30
GRATIS, uden tilmelding
Sognepræst Sct. Catharinæ

SIMON STUBKJÆR

THOMAS KINGO

Kingo er en af de tre store
danske salmedigtere, men den
livligste af dem. I foredraget vil
den mangesidige Kingo blive
udfoldet: Hans salmedigtning
med de kendte og elskede morgen- og aftensange, hans verdslige digtning, der bragte ham i
fejder, hans kærlighedsforhold
og hans omskiftelige liv.

SLESVIGSKE MUSIKKORPS
KONCERT · Domkirken
Torsdag 5. april
KL. 19.30 · ENTRE 50 kr.
Dirigent: docent Lone Gislinge
Slesvigske Musikkorps, i daglig tale
SMUK, er et af forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af
16 musikere (messingblæsere og slagtøj). SMUK hører formelt set under
Telegrafregimentet i Fredericia og har
siden 1953 været hjemmehørende

i Haderslev. SMUK repræsenterer
forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme
og i udlandet. Musikkorpset deltager
ved militære parader og er med til at
markere nationale flagdage. Det er
kendt for sin store musikalske bredde,
der bl.a. har vist sig i samarbejdet
med en lang række store solister og en
omfattende cd-produktion af meget
høj standard.

CONCERTO COPENHAGEN
KONCERT · Domkirken
LØRDAG 21. APRIL
KL. 16 · ENTRÉ 100 kr. ved
indgangen fra 15.30

SUITER AF J.S. BACH
MUSIKALSK
LEDELSE:
ALFRED BERNARDINI

Hvis man ikke har oplevet Concerto
Copenhagen ved en koncert, har man
meget godt til gode. Det er et af de
førende ensembler på verdensplan, og
det tog tidligt den nye „gamle“ praksis for udførelsen af bl.a. barokmusik
fra Tyskland og Frankrig op med stor
succes. Det indebærer bl.a., at musikerne spiller på instrumenter, der

klinger, som de gjorde, da musikken
blev til, dvs. ofte sprødere og mere
smidigt end moderne koncertinstrumenter. De sidste år har Concerto
Copenhagen desuden fungeret som
orkester ved forestillinger på Det
Kongelige Teater, ligesom de som
noget helt nyt har indspillet N.W.
Gades Elverskud med tysk tekst, ud
fra den holdning, at værket på Gades
tid oftere blev opført på tysk end på
dansk. Den internationalt højt anerkendte obospiller Alfredo Bernardini
leder orkestret gennem J.S. Bach
smukke og afvekslende 4 orkestersuiter, hvor man bl.a. møder den
kendte Air med den roligt pulserende
baslinje.

RIBE
KAMMERKOR
FORÅRSKONCERT
Sct. Catharinæ Kirke (NB)

Lørdag 14. april
KL. 16.00 · ENTRE 75 kr.
Kammerkorets traditionsrige forårs
koncert byder på den smukkeste
musik af J.S. Bach, nemlig hans
Kantate 106 Gottes Zeit ist die aller
beste Zeit for soli, kor og orkester samt
et nykomponeret Påskeoratorium
På vinger af Håb med musik af Erling
Lindgren og tekster af Lisbeth Smede
gaard Andersen.
SANGSOLISTER:
HANNE STRUCK-SCHØNING, alt
BORIS JENSEN, tenor
THOMAS KROGH, bas
DIRIGENT: domkantor Lotte Bille
Glæsel.
Bemærk, at koncerten i år finder sted
i SCT. CATHARINÆ KIRKE.
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KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERTS-

BESKRIVELSER – fortsat
OPTAKT TIL FESTIVAL · BIRGITTE EBERT
ORGELMUSIK · DOMKIRKEN
FREDAG 4. MAJ
KL. 16.30
Alle er velkomne, gratis adgang
BIRGITTE EBERT, orgel
Som optakt til årets Rued Langgaard
Festival, der under mottoet „Ofret“
præsenterer musik af Olivier Messiaen, Claude Debussy, J.S. Bach og
Rued Langgaard, spiller domorganisten et kort program med musik af
Messiaen, Bach og Langgaard.

Koncerten indleder Rued Langgaard Selskabets årsmøde. Selskabet
har hjemsted i Ribe og i bestyrelsen
sidder bl.a. Dagmar Warming fra
Domsognets menighedsråd og
Katrine Ganer Skaug, der er chef
for Esbjerg Ensemblet. Direktør for
pladeselskabet Dacapo, Henrik Rørdam, er formand for Selskabet. Det
er muligt at blive medlem af Rued
Langgaard Selskabet ved henvendelse til domorganist Birgitte Ebert.
Medlemskab koster 160 kr. om året

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER
KONCERT · Domkirken

TORSDAG 17. MAJ
KL. 20 · ENTRÉ 50–160 kr. ved
indgangen fra kl. 19.30 eller fra
www.sdjsymfoni.dk

DIRIGENT:
JESPER NORDIN
SOLISTER:
Charlotte Withen, sopran
Simone Rønn, alt
Mathias Monrad Møller, tenor
Kristian Krebs, basbaryton

KOR: Haderslev Drengekor
KORLEDER: Henrik Skærbæk
Jespersen
HAYDN: Symfoni nr. 104
MOZART: Krönungsmesse KV 317
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Haderslev Drengekor opfører
„Kroningsmessen“ i samarbejde med
Sønderjyllands Symfoniorkester og
fire unge solister under ledelse af
dirigenten Jesper Nordin. Messen,
der er komponeret i 1779, fik sit
tilnavn „Kroningsmessen“ ved det
kejserlige hof i Wien, fordi den hurtigt blev den foretrukne musik ved
kroningshøjtideligheder i begyndelsen af det 19. århundrede.
Haydns Symfoni nr. 104 med
tilnavnet „London-Symfonien“
dirigerede Jesper Nordin ved sin
debutkoncert fra dirigentstudiet,
og han har udtrykt stor begejstring
over således igen at få lejlighed til at
dirigere denne herlige symfoni.
Billetter kan købes forud på
www.sdjsymfoni.dk

/ 250 kr. pr. husstand. Som medlem
er man med til at støtte formidlingen
af Rued Langgaards musik, der er
på programmet mere og mere i både
ind- og udland. Bl.a. opfører og
indspiller Wiener Philharmoniker i
april Langgaards 6. symfoni, ligesom
operaen Antikrist, som Langgaard
Festivalen opførte to gange i 2015,
kan høres seks gange i Mainz i juni.
Se mere på www.langgaardfestival.dk

Open Air

MARATON
SANG PÅ
DOMKIRKE
PLADSEN
TORSDAG 21. JUNI
KL. 10–18 · GRATIS
Velkommen til „open air“-fællessang
på årets længste dag, som i år falder
på en torsdag.
En lang række indledere, bl.a. Mette
Witt-Hagensen, Marie Krarup og
Martin Schack, 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. Alle er velkomne, og det er
gratis.

RIBE DOMKIRKES SOMMERKONCERTER
Tirsdage kl. 11.00–11.45. Entré 30 kr.
TIRSDAG 3. JULI

TIRSDAG 17. JULI

Domkirkens organist siden 2000
spiller et program med værker af
blandt andet Messiaen, I.P.E. Hartmann og Rued Langgaard.

Den australske organist Christopher
Wrench er ansat som k irkemusiker i
Brisbane og underviser ved Queens
lands Musikkonservatorium. Han har
indspillet en lang række cd’er, blandt
andet i Danmark, som han flittigt
gæster. Han er uddannet i Wien og
blandt andet vinder af den internationale St. Alban’s orgelkonkurrence.

BIRGITTE EBERT
DANMARK, ORGEL

TIRSDAG 10. JULI

AEJI CHOI
DANMARK, ORGEL

Aeji Choi, der er født og opvokset i
Korea, er uddannet i Korea, Tyskland
og senest fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i København
2008. Hun er organist ved Sct.
Thomas Kirke på Frederiksberg i
København og lærer ved Sjællands
Kirkemusikskole. Hun var allerede
som meget ung prisvinder ved adskillige internationale orgelkonkurrencer.

CHRISTOPHER WRENCH
AUSTRALIEN, ORGEL

TIRSDAG 24. JULI

UWE KOMISCHKE
TROMPET, TYSKLAND
OG

THORSTEN PECH
ORGEL, TYSKLAND

Uwe Komischke, der er professor ved
Franz Liszt-universitetet i Weimar og

DOMKIRKE
TÅRNSANG

MIDDAGS
TANKER

Onsdag 4. juli kl. 8.00–8.30
Torsdag 5. juli kl. 8.00–8.30
Onsdag 25. juli kl. 8.00–8.30
Torsdag 26. juli kl. 8.00–8.30

Onsdag 4. juli kl. 12.00
Ved biskop Elof Westergaard

Domkirkens top

Indleder: Torben Bramming
Trompet: Lars Nykjær
I juli bliver der morgensang med
trompetledsagelse fra domkirkens top
for de morgenduelige. Den gamle
tradition fra reformationstiden tages
op igen til glæde både for sangere og
morgentravle byboere.

DOMKIRKEN

Onsdag 11. juli kl. 12.00
Ved sognepræst Torben Bramming
Onsdag 18. juli kl. 12.00
Ved domprovst Jens Torkild Bak
Onsdag 25. juli kl. 12.00
Ved sognepræst Torben Bramming
Onsdag 1. august kl. 12.00
Ved sognepræst Signe von Oettingen
Onsdag 8. august kl. 12.00
Ved biskop Elof Westergaard
Kom ind i Domkirken, før frokosten
– hen over sommeren, hvor organisterne spiller til salmerne og præsterne giver deres bud på ord til efter
tanke over næste søndags episteltekst.

Thorsten Pech, der i 35 år har været
koncertorganist og international aktiv
som dirigent for bl.a. andet koret ved
Düsseldorfer Bach-Verein, spiller flot
og virtuos musik for trompet og orgel.
TIRSDAG 31. JULI

ARNAU REYNÉS
SPANIEN, ORGEL

Arnau Reynés er født på Mallorca,
hvor han også fik sin første orgel
undervisning. Han er nu professor i
musik ved universitetet på Mallorca
og organist ved San Francisco-kate
dralen i Palma. Sideløbende har
han en international karriere som
koncertorganist, ligesom han er
aktiv i bevarelsen af historiske,
spanske orgler, som der er flere af på
Mallorca.

MIDDEL
ALDERDAG
FOREDRAG
Kannikegården

SØNDAG 22. JULI
KL. 13–16 · GRATIS

DR. PHIL. KURT
VILLADS JENSEN

OG

PROFESSOR
DR. PHIL. KIRSI
SALONEN

Vi får besøg af to fremtrædende forskere fra Sverige og Finland.
Direktør for Middelalder studier
ved Stockholms universitet dr. Phil.
Kurt Villads Jensen holder foredrag
om Langeslægten og Birgittakapellets
historie i Middelalderen.
Professor dr. Phil. Kirsi Salonen,
Middelalderhistorie og tidlig moderne historie, Turku universitet, holder
foredrag om 65 indtil nu ukendte
pavebreve angående dispensationer og
domme for Ribe stift i Middelalderen. Alle er velkomne.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
TORSDAG 5. APRIL
KL. 19.30 · Entré 50 kr.

SLESVIGSKE
MUSIKKORPS

Se side 23 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
ONSDAG 12. APRIL
KL. 14.30–16.30

SENIOREFTERMIDDAG

Se side 22 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
LØRDAG 14. APRIL
KL. 10–13

LØRDAGSUNIVERSITET

Se side 22 for detaljeret program.
LANGGAARD SALEN,
KANNIKEGÅRDEN
LØRDAG 14. APRIL
KL. 16.00 · Entré 75 kr.

RIBE KAMMERKOR
FORÅRSKONCERT

Se side 23 for detaljeret program.
SCT. CATHARINÆ KIRKE (NB)
LØRDAG 21. APRIL
KL. 16 · Entré 100 kr.

 ONCERTO
C
COPENHAGEN

TORSDAG 24. MAJ
KL. 17.00

FORÅRSKONCERT
DOMKIRKENS
BØRNE- OG PIGEKOR

Se side 27 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
TORSDAG 21. JUNI
KL. 10–18 · Gratis

MARATONSANG PÅ
DOMKIRKEPLADSEN

Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN

TIRSDAG 3. JULI
KL. 11.00–11.45 · Entré 30 kr.

RIBE DOMKIRKES
SOMMERKONCERTER

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN
ONSDAG 4. JULI
KL. 8.00–8.30

DOMKIRKETÅRNSANG

Se side 24 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
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TIRSDAG 17. JULI
KL. 11.00–11.45 · Entré 30 kr.

RIBE DOMKIRKES
SOMMERKONCERTER

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN
ONSDAG 18. JULI
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Ved domprovst Jens Torkild Bak
DOMKIRKEN
SØNDAG 22. JULI
KL. 13–16

MIDDELALDERDAG

TIRSDAG 24. JULI
KL. 11.00–11.45 · Entré 30 kr.

MIDDAGSTANKER

TORSDAG 5. JULI
KL. 8.00–8.30

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

SOGNEUDFLUGT

Se side 18 for detaljeret program.

Onsdag 4. JULI
KL. 12.00

FREDAG 4. MAJ
KL. 16.30

TORSDAG 17. MAJ
KL. 20 · Entré 50–160 kr.

TORSDAG 14. JUNI

KANNIKEGÅRDEN

Ved biskop Elof Westergaard
DOMKIRKEN

Se side 24 for detaljeret program.
DOMKIRKEN

MIDDAGSTANKER

Ved sognepræst Torben Bramming
DOMKIRKEN

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

Se side 23 for detaljeret program.
DOMKIRKEN

OPTAKT TIL FESTIVAL
V/ BIRGITTE EBERT

ONSDAG 11. JULI
KL. 12.00

DOMKIRKETÅRNSANG

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

TIRSDAG 10. JULI
KL. 11.00–11.45 · Entré 30 kr.

RIBE DOMKIRKES
SOMMERKONCERTER

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

RIBE DOMKIRKES
SOMMERKONCERTER

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN
ONSDAG 25. JULI
KL. 8.00–8.30

DOMKIRKETÅRNSANG

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN
ONSDAG 25. JULI
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Ved sognepræst Torben Bramming
DOMKIRKEN

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Forårssæson 2018

TORSDAG D. 24. MAJ KL. 17.00 – I DOMKIRKEN
TORSDAG 26. JULI
KL. 8.00–8.30

DOMKIRKETÅRNSANG

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

TIRSDAG 31. JULI
KL. 11.00–11.45 · Entré 30 kr.

Forårskoncert med Domkirkens Børne- og Pigekor, i samarbejde med Sct. Catharinae Kirkes organist Benjamin Friis
Nielsen og kirkens drengekor. Her vil man kunne høre et
blandet repertoire af danske sange, som f.eks. „I skoven skulle
være gilde“ i et humoristisk arrangement, „Lyse Nætter“ af
Alberte, „Når egene knoppes“ og meget mere.

RIBE DOMKIRKES
SOMMERKONCERTER

TIRSDAG D. 5. JUNI – I BISPEHAVEN

ONSDAG 1. AUGUST
KL. 12.00

Som afslutning på sæsonen synger Børnekoret til gudstjeneste
i Farup Kirke, hvorefter de drager på ekskursion til Legoland.

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

MIDDAGSTANKER

Ved sognepræst Signe von Oettingen
DOMKIRKEN

Der bliver også plads til en lille koncert ved grundlovsmødet i
Bispehaven, også sammen med Sct. Catharinae kirkes drengekor.

ONSDAG 8. AUGUST
KL. 12.00

BØRNEKOR

RIBE KAMMERKOR

KORPRØVER: Torsdag 15.15–16.10

KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
ØVESTED: Kannikegården

Ved biskop Elof Westergaard
DOMKIRKEN

Kammerkoret er et blandet kor
med 35 medlemmer.
PIGEKOR
KORPRØVER: Torsdage 16–17.30 Nye sangere, især herrestemmer, optages. Koret deltager
(dog ikke i skolernes ferier).
årligt i 4–5 arrangementer i
ØVESTED:
Kannikegården
Domkirken samt ved forårs- og
julekoncerter.
Ribe Domkirkes Børne- og
Pigekor tæller pt. 45 piger i alderen 9 til ca. 21 år. Koret har
et fyldigt program i dette forår. Nye medlemmer er velkomne.
Mød op eller ring til korleder
I skrivende stund har koret
Lotte Bille Glæsel, på 28 92
netop afsluttet cd-indspilning
58 35 eller korleder Camilla
af årets RAMS-salmer til brug
i stiftets skoler (RAMS står for Bunk, 21 47 83 97. Det er
menighedsrådenes skoletjeneste gratis at synge i Domkirkens
Ribe Stift) – en sjov, men også Børne- og Pigekor, mens der
for Ribe Kammerkor betales et
krævende opgave for koret, da
årligt kontingent på 800 kr.
en cd-indspilning stiller høje
krav til intonation og præcision.
Korleder: Camilla Darling
Bunk

MIDDAGSTANKER

30. AUGUST – 2. SEPTEMBER

RUED LANGGAARD
FESTIVAL 2018

Se side 20 for foreløbig 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

(dog ikke i skolernes ferier).
ØVESTED:
Kannikegården
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
April
SØNDAG DEN 1. APR
KL. 10
Påskedag
Jens Torkild Bak
MANDAG DEN 2. APR
KL. 10
2. påskedag
Torben Bramming
SØNDAG DEN 8. APR
KL. 10
1. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 15. APR
KL. 10
2. søndag efter påske
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 22. APR
KL. 10
3. søndag efter påske
Torben Bramming
Kirkekaffe
FREDAG DEN 27. APR
KL. 10
Bededag
Torben Bramming
Konfirmation
SØNDAG DEN 29. APR
KL. 10
4. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Konfirmation
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Maj
SØNDAG DEN 6. MAJ
KL. 10.00
5. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
TORSDAG DEN 10. MAJ
KL. 10.00
Kristi Himmelfartsdag
Torben Bramming
SØNDAG DEN 13. MAJ
KL. 10.00
6. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 20. MAJ
KL. 10.00
Pinsedag
Elof Westergaard
MANDAG DEN 21. MAJ
KL. 10.00
2. pinsedag
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 27. MAJ
KL. 10.00
Trinitatis
Jens Torkild Bak

Juni
SØNDAG DEN 3. JUN
KL. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

Juli
SØNDAG DEN 1. JUL
KL. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Elof Westergaard

SØNDAG DEN 10. JUN
KL. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 8. JUL
KL. 10.00
6. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 17. JUN
KL. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 24. JUN
KL. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 15. JUL
KL. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 22. JUL
KL. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 29. JUL
KL. 10.00
Gudstjeneste på Torvet
9. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

Gudstjenester
i Seem Kirke
August
SØNDAG DEN 5. AUG
KL. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

April
SØNDAG DEN 1. APR
KL. 10.00
Påskedag
Torben Bramming

SØNDAG DEN 12. AUG MANDAG DEN 2. APR
2. påskedag
KL. 10.00
Der henvises til Domkirken
11. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 8. APR
SØNDAG DEN 19. AUG 1. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
KL. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
SØNDAG DEN 15. APR
Signe von Oettingen
KL. 10
Kirkekaffe
2. søndag efter påske
SØNDAG DEN 26. AUG Torben Bramming
Konfirmation
KL. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
SØNDAG DEN 22. APR
Signe von Oettingen
3. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
September
FREDAG DEN 27. APR
SØNDAG DEN 2. SEP
Bededag
KL. 10.00
Der henvises til Domkirken
14. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 29. APR
4. søndag efter påske
SØNDAG DEN 9. SEP
Jens Torkild Bak
KL. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 16. SEP
KL. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe

Maj
SØNDAG DEN 6. MAJ
KL. 10.00
5. søndag efter påske
Signe von Oettingen

Juli
Juli måned henvises til
Domkirken

TORSDAG DEN 10. MAJ
KL. 10.00
Kristi Himmelfartsdag
Der henvises til Domkirken

August
SØNDAG DEN 5. AUG
KL. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 13. MAJ
6. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 20. MAJ
KL. 10.00
Pinsedag
Torben Bramming
MANDAG DEN 21. MAJ
2. pinsedag
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 27. MAJ
KL. 10.00
Trinitatis
Torben Bramming

Juni
SØNDAG DEN 3. JUN
1. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 10. JUN
2. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

ONSDAG DEN 19. SEP
KL. 19.30
Høstgudstjeneste
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 17. JUN
KL. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 23. SEP
KL. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 24. JUN
KL. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 30. SEP
KL. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 12. AUG
11. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 19. AUG
12. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 26. AUG
KL. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 2. SEP
14. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

September
SØNDAG DEN 9. SEP
KL. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 16. SEP
16. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 23. SEP
KL. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 30. SEP
KL. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
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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

Billedet side 30: Mariatårnet under genopførelse omkring 1900. Det oprindelige tårn
blev revet ned i 1790, og dets udseende kendes ikke med sikkerhed. Tårnet er rekonstrueret
efter tegning af H.C. Amberg, arkitekt på Domkirkens restaurering 1882–1904.
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INDHOLD
Langgaard og Scharling
Min Domkirke – Hvad betyder den for mig?
Prædiken – fastelavnssøndag
Hvorfor Bibelen mistede sin autoritet i den vestlige kirke
Ind i skriften – bibliolog
Sogneudflugt i Sydvestjylland
Debussy, Bach, Messiaen og Langgaard. Rued Langgaard Festival 2018
Arrangementskalender
Gudstjenesteliste
KIRKogKLOGT.dk

Fra Domkirkens top ses Ribes Østerå og den gamle bydel.

