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Kære Domsogn

Sommeren er over os med et væld af musik og med Rued Langgaard
festivalen som rosinen i pølseenden. Ellers lægger vi langsomt op til det store
reformationsjubilæum – 500 året for Martin Luthers opslag af de 95 teser mod
afladshandelen. I bladet vil vi løbende lave lutherske indspark om det særlige ved
vores Folkekirkes trosgrundlag. Bærende er læsningen af Bibelen, og Signe von
Oettingen vil lave en studiekreds med en ny tilgang til „Bøgernes Bog“. Ellers står
menighedsrådsvalget for døren, og formanden har skrevet en artikel, der kommer
rundt om alt, hvad man kan ønske sig at vide som medlem og eventuel kandidat.
God sommer fra redaktøren.
Torben Bramming
Sognepræst
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…
Af Torben Bramming

HVAD ER DET AT VÆRE LUTHERSK II?

KRISTUS
ALENE

I gennemgangen af de fem
bærende træk ved Lutherdommens forståelse af kristendommen er vi kommet til Solus
Christus (Kristus alene). Den
evangelisk lutherske folkekirke
bygger på de fem såkaldte soli:
Sola Fide (Troen alene), Sola
Gratia (Nåden alene), Soli Deo
Gloria (Gud alene æren), Sola
Scriptura (Skriften alene) og
Solus Christus (Kristus alene).
Det lyder helt forkert i dag at
sige, at noget er alene eller det
eneste. I dag lyder det som om,
man vil lukke andet ude, og
når man siger „alene Kristus“,
så lyder det, som om de andre
guder er forkerte. Da Luther
sagde: Kristus alene, mente
han noget andet. Han mente,
at det ikke var den katolske
kirke med paven i spidsen, som
skulle medvirke ved frelsen.
Den katolske kirke mente,
at Kristus havde givet paven
magten over kirken og dermed
over frelsen. Det begrundede
den katolske kirke med Mattæusevangeliet kapitel 16. Her
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siger Kristus, at Peter skal have
himmerigets nøgler, og hvad
han binder på jorden, er bundet i himlen, og hvad han løser
i himlen, er løst på jorden. Da
Peter blev den første biskop/
pave i Rom, fandt de katolske
teologer omkring 1000-tallets
begyndelse på, at paven skulle være Kristi stedfortræder
på jorden og have den magt,
som Kristus havde givet Peter.
Sammen med de gode gerninger, som helgener havde gjort,
kunne paven nu råde over al
kristendommens magt. Højmiddelalderens pave gik derfor
med tre kroner. Den første
symboliserede magten over
pavestaten i Rom, de to andre
symboliserede den verdslige
magt og åndelige magt. D
 enne
magt blev befæstet af den
skolastiske teologi i 1200-tallet, som ordnede hele universet
i en magtpyramide og paven

blev naturligt den øverste,
som Jomfru Maria var den
øverste blandt helgenerne, som
mest effektivt kunne træde hen
til Kristus og bede for menneskene. Den stærkeste fortaler
for dette kristendomssyn var
dominikanerordenen eller
sortebrødrene, som de også
kaldtes – og vi havde et meget
velfunderet sortebrødrekloster
i Ribe, så den katolske paveteologi stod meget stærkt i Ribe
helt til det sidste. Iver Munks
store gravsten i Domkirkens
nordlige sideskib viser denne
teologi ved Marias bebudelse
og Maria og Jesusbarnet på
biskoppens stav og hat. Men
efter „Grevens fejde“ i 1536
ændrede det sig.
I Ryslinge sognekirke på
Fyn kan man endnu se denne
ændring. Her har en maler
mester fra 1500-tallets midte
skrevet: „Kristus frels“. Lige

ved siden af er der lavet en
streg over ordene: „Maria
frels!“ Ændringen kom med
Luther, fordi han gik forbi paven og den skolastiske teologi
tilbage til kilden: Bibelen. I
Bibelen er hverken Peter eller
Maria en frelser eller har særlig
tilgang til Gud, mens Kristus
er den alles øjne rettes mod.
Derfor kunne Luther angribe
den katolske kirkes „papirmur“, som han kaldte deres

katolske kirke kunne tilrive sig
retten til frelse, hvordan skulle
så andre religioner kunne det?
Vi står i dag i en krise for den
lutherske kirke. For de læresætninger, som danner baggrund
for den, accepteres ikke af den
demokratiske og multireligiøse
tidsånd. Så kan man formulere
Luthers dogme om „Solus Christus“, så det får sin oprindeligt
frigørende og positive betydning
for den kristne anno 2016?

forsøg på at tilrive sig retten
til at binde og løse i himmel
og på jord og stille sig mellem
mennesket og Kristus. Kristus
alene frelser.
Sådan dengang, men en af
grundene til, at det er svært
at kapere Luthers ord, er, at
„frelse“ er et problematisk ord
i dag. For frelse betyder jo,
at nogen bliver frelst, nemlig
dem, der tror på Kristus, og
at nogen ikke bliver frelst,
nemlig dem, som ikke tror på
Kristus. Og det er ikke kun
Luther, der siger det, men det
er sagt gennem hele kirkens
historie tilbage til Kristus selv.
Nogle prøver i dagens kirkelige debat at komme udenom
dette problem ved at sige, at
der er flere veje til frelsen. Det
er imidlertid svært at forene
med Ny Testamente, som
Luther har sin „Solus Christus“
fra. For når ikke engang den

Måske kan man sige det
sådan: frelsen er et personligt
forhold mellem mig og Kristus.
Det er ikke noget andre kan
blande sig i eller komme
imellem. Dermed bliver
ordene „Kristus alene“ igen et
frihedsbrev. Forholdet til andre
mennesker skal ikke handle
om, hvorvidt jeg eller biskoppen eller kirken synes, de skal
frelses eller ej. Som luthersk
kirke hører dette under missionsbefalingen, at vi skal sige til
alle, at sådan er det. Forholdet
til medmennesket skal i kristendommen behandles ud fra
næstekærlighedsbuddet: Elsk
næsten som dig selv. Det er
en samvittighedssag, ikke en
frelsessag. ◊
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Jesper Vind, cand.mag. og journalist ved Weekendavisen

HJEMKOMST
For mig er Ribe familie og
venner, der stadig er her. Men
det er også døde kammerater
og lærere, fortrolige vejnavne
og bagindgange til gamle huse,
skøjteløb ved Slotsbanken, fester ved åen, smukke kirker og
udsigtspunkter. Jeg flyttede fra
byen i 1985, og hver gang jeg
er tilbage, sker der noget mærkeligt med mig. Det er som
om, at stedsansen begynder at
virke igen. Jeg får det som en
hund, der erindrer med næsen;
genkalder historier, der ligger
gemt under jorden.
Det er en universel fornemmelse, erfarede jeg, da jeg for
nogle år siden var i München
for at interviewe filminstruktøren Edgar Reitz. Han var ved at
afslutte sin „Heimat“-serie, der
hed „Hjemstavn“ i dansk tv, og
som behandlede tysk historie
med udgangspunkt i landsbyen
Schabbach. I interviewet fortalte han om begrebet hjemstavn
og sagde, at det betyder „det
sted, hvor sengen havde stået.
Derfor er der en melankoli forbundet med ordet, en sorg over
tabet af barndommens land.“
Han tilføjede, at han var
inspireret af den romantiske
tanke, at landskaber afspejler
sjælelivet, og et af de vigtigste
sjælelandskaber i serien var
6

landskabets tårne: „Jeg bruger
meget tårne som filmiske orienteringspunkter, hvad enten
det er kirketårnet i Schabbach,
tv-tårnet i Østberlin eller Frauenkirche her i München. Disse
tårne har en bestemt skønhed,
der kommer af at være opstået i
kulturen. De er æstetiske signaler om, at dette sted er enestående og ikke kan forveksles
med andre steder.“ Sådan lød
det fra den tyske filmmand, og
for mig kunne disse ord lige så
vel handle om Ribe D
 omkirke
med de himmelstræbende t årne.
Selve det kirkelige havde jeg
næsten ingen forbindelse med
de første år, bortset fra når
jeg som en af Vittenbergskolens elever i 1970’erne var til
julegudstjeneste i ny og næ.
Nej, det var udkigstårnet, der
fascinerede. Turen derop var
et jævnligt udflugtsmål blandt
mine legekammerater. Nogle
gange løb vi om kap og var
næsten ved at vælte turister.
Andre gange talte vi trinnene,
og når vi var oppe, skændes vi
om, hvad der var rigtigt. Oppe
i tårnet kunne man kigge ned
på Ribe, der lignende en sjov
lille legetøjsby – herfra kunne
barnlige sjæle ikke undgå at
elske byen. Her kunne vi også
se ud til Kammerslusen og

til Esbjerg, den store by i det
fjerne, og måske drømme om,
at vi sejlede af sted med Englands-båden.
Der kunne ske mange ting
oppe i tårnet, hvor man kunne
stille sig helt hen til rækværket.
Jeg husker, at der var nogle af
legekammeraterne, der kastede
mønter ud. Vi prøvede at følge
deres flugt ned mod jorden.
Ingen overvejede vist, at mønterne kunne ramme nogen i
hovedet, hvilket kunne være
blevet helt fatalt.
I disse barndomsår var Ribe
Domkirke også mit hjemlige
ur, idet jeg voksede op i Sct.
Laurentiigade, og lige uden for
mit værelsesvindue kunne jeg
se henover bispens have og op
på et de store blå-gule kirkeure.
Hjemme hos os var det oftest
sådan, at urene var gået i stå,
og så var det godt, at kirkeuret var der. Jeg brugte det til
at holde øje med tiden, når
jeg skulle i skole i morgen, til
fodbold- eller badmintontræning om eftermiddagen, eller
til spejder om aftenen.
Til rigtig gudstjeneste kom
jeg også en dag. Jeg begyndte
nemlig at gå til konfirmations
forberedelse i 7. klasse. Her
krævede vores præst, Søren
Krarup, at vi skulle gå til
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Artikelserie – Min Domkirke
– fortsat
gudstjeneste hver anden
søndag. Det var en stor oplevelse, blandt andet fordi Søren
holdt levende prædikener. Jeg
gik altid til alters, så jeg kunne sikre mig, at han noterede
sig, at jeg var der. Han var
også en fantastisk underviser i
konfirmandstuen på Quedens
Gaard, og han var et frisk pust,
der diskede op med en anden
form for pædagogik, end den
vi var vant til. Han satte pris på
konkret viden og krævede, at vi
lærte en række salmer udenad.
Jeg kan derfor stadig Jakob
Knudsens „Se nu stiger solen“
– og den blev også valgt, da jeg
senere blev gift i Nyborg kirke.
Men Søren gik også over
stregen, i hvert fald til selve
konfirmationen. Jeg tænker
ikke på, at han tordnede løs
mod tidens ret så venstresnoede
pædagoger, men derimod på, at
han hånede Ole fra min klasse,
fordi han under den lille konfirmand-spørgerunde, ikke kunne
svare på et spørgsmål. Denne
ydmygelse skete foran alle vores
familier, herunder Oles. Det
var ikke i orden.
Nogle år senere oplevede
jeg, at kirken også var stedet,
hvor jeg blev student. Efter tre
lærerige år på Katedralskolen
var der et frygteligt stormvejr,
da vi i 1984 skulle have overrakt vores eksamensbeviser. Det
kunne derfor ikke foregå ved
de gamle lindetræer i Katedralskolens gård. I stedet blev
den rødmossede rektor Rasch’
overrækkelser, kantateopførslen
og de andre traditioner flyttet til
kirken. Det passede fint med, at
skolen jo oprindelig var en skole, der var tilknyttet katedralen.
Siden flyttede jeg til Køben8

havn, men når der var tid til
Ribebesøg, tog jeg ofte min
kone og børn ind i kirken og
viste dem de gamle kongegrave
eller læste indskrifter om den
dramatiske reformationshistorie og andre begivenheder. Når
vi gik ind, undlod jeg sjældent
at brokke mig over, at jeg som
folkekirkemedlem og gammel
ripenser skulle betale entre for
at komme op i tårnet. Mine
børn syntes altid, at jeg bare
var så pinlig.
Når lejligheden i dag byder
sig, rejser jeg gerne til byen og
skriver i Weekendavisen om
Ribes museer eller udgravninger. Det var en stor fornøjelse,
da arkæologen Morten Søvsø i
2012 viste mig den nye domkirkeplads. Han berettede om
de unikke ting, han og andre
havde fundet i jorden. Det var
et enormt udgravnings-, opgravnings-, jordflytnings- og belægningsarbejde, der var i gang.
Vi gik hen over smukke sten,
der var skåret ud i forskellige
former og størrelser. Sorte
skifersten og lyse sandsten
blandede sig med g ranitblokke.
Mens vi gik, fortalte Søvsø, at
også Borgertårnet var blevet
gjort i stand: „Man risikerer ikke
længere at få en munkesten i
hovedet, når man går på pladsen,“ sagde han med tilfredshed.
Jeg kiggede selvfølgelig op på
tårnet og tænkte, at man forhåbentlig heller ikke mere risikerer
at få en mønt i hovedet fra et
uopdragent barn. ◊

Portrætserie – Knud Jensen.
Af Per Dalgaard

Kirkebladet fortsætter serien af portrætinterviews med
medarbejderne ved Domkirken. Denne gang ramte pilen den
mest erfarne af dem alle.
Han har været både medlem af Menighedsrådet i mange,
mange år, næstformand, kirkeværge og nu vikar som „degn“
– den 82-årige tidligere skoleinspektør Knud Jensen

KAN FINDE RUNDT

I DOMKIRKEN
I SØVNE
82-årige Knud Jensen er ikke
en, der løber af pladsen i utide.
For eksempel har han været
ansat ved Bakkevejens Skole i
Bramming i næsten 50 år som
lærer, viceinspektør og senest
som inspektør. „Der befandt
jeg mig godt, som du nok kan
regne ud“, siger han, mens vi
sidder over en kop svalende
sodavand i Grydergade.
Et andet eksempel: han har
siddet i Domsognets menighedsråd fra 1965 til 2012, hvor
han både har været næstformand, kirkeværge og formand
for det udvalg, som oprettede
museet i Domkirken, hvor han
stadig er tilsynsførende. Og
han har været leder af Ribes

KFUM-Spejdere i 30 år. Han
var allerede KFUM-spejder i
sin barndomsby Aalborg og
fortsatte her i Ribe, hvor han
som leder var med til at opbygge spejderhuset på Engvej og
Degnetoften i Vester Vedsted.
Det var faktisk den position
som leder af KFUM-Spejderne,
der banede vejen for ham til
Domkirken og menighedsrådet,
der ellers dengang kun var for
de allerfornemste direktører og
førstelærere og domprovster m. fl.
– „de fornemme og ophøjede“,
som han selv betegner dem.

Stop, men alligevel ikke

I 2012 forlod han Menighedsrådet, fordi „det skal man jo nu

engang før eller siden, når man
er oppe i min alder“, som han
siger med et grin.
Det betyder imidlertid ikke,
at han er holdt op med at
arbejde for Domkirken. 35–40
gange om året kan du stadig
se ham i det nydelige sorte
søndagstøj som vikar for kordegnen. Her bliver han, fortæller han, ofte mødt med sjove
kommentarer som: „Nå, har du
fundet dig selv deroppe i Carl
Henning Petersens udsmykning, jeg regner med, at de hellige mænd i menighedsrådet er
afbilledet deroppe“, eller „har
du sat kryds i den sorte bog, du
er vel ham, der holder styr på
for Vor Herre, hvem der møder
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Portrætserie – fortsat
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op til gudstjenesterne“.
„Det job er jeg rigtig glad
for, at jeg stadig har, altså den
forbindelse til kirken, som
kordegn, det er dejligt, og jeg
har læst, at ’degn’ i virkeligheden betyder ’hjælper’, og jeg er
glad for at hjælpe“, siger Knud
Jensen smilende.

Knuds bukselomme

Han har således i en menneske
alder ydet Domkirken en
uvurderlig støtte og opmærksomhed. Det mest krævende
var nok, da han var kirkeværge,
som betød, at han i virkeligheden havde ansvaret for hele
Domkirkebygningens tilstand
og vedligeholdelse. Og i hans
tid var der store sager på dagsordenen: bl.a. store restaureringer, kalkning af kirken, „som
den igen trænger til“, rynkede
bryn!, et nyt orgel, fugning af
Borgertårnet, og så hele sagen
med Carl Henning Pedersens
udsmykning.
„Jo, jeg kender Ribe Domkirke som min egen bukselomme
og er sikker på, at jeg kan finde
rundet i den, selvom jeg går i
søvne“, siger Knud Jensen, som
trods sine 82 år virker som en
ungdommelig 60-årig. Aktiv,
engageret og involveret.
Han kommer egentlig helt
oppe fra Aalborg, hvor han
er født, og hvor hans far var
blomstergartner og formentlig
forventede, at Knud skulle
følge i de fædrene fodspor. Det
ville Knud imidlertid ikke.
Han ville på seminarium. Født
i 1934 forsøgte han sig i 1952
med Aarhus Seminarium uden
held, også dengang forsøgte
politikerne at bremse antallet af
veluddannede i landet, hvor

efter turen gik mod Tønder. På
vejen smuttede faren dog lige
ind til Ribe Seminarium, hvor
den daværende forstander lod
forstå, at der nok kunne blive
en plads til Knud.

At rejse er at leve

Det blev ålborgenserens skæbne. Han har siden haft sit liv i
Ribe og på skolen i Bramming.
Hos spejderne fandt han sin
kone, også lærer, som døde „alt
for tidligt“, men med hvem
han fik tre børn, hvoraf en bor
i Seem og to „på Nørrebro,
som det jo er moderne at drage
til for de unge, uvist af hvilken
grund, når man har muligheden for at slå sig ned i en dejlig
by som Ribe, hvor vi kender
hinanden og kan snakke sammen“.
Knud, der nu bor på Svankærvej i Tange-området, kan
desuden glæde sig over fem
børnebørn, hvoraf den ene
faktisk bor hos ham, mens hun
går på Katedralskolen. „Det er
en daglig glæde for mig“, siger
han og haster videre til den
nybyggede Kannikegård, som
han selv brugte 12 år i menighedsrådet på at planlægge, for
at fortsætte sin indsats for den
gamle Domkirke og byen, hvis
han da ikke går og pønser på at
kaste sig ud i en af sine andre
yndlingsbeskæftigelser – at
rejse. Knud har set det meste af
verden, bl.a. Rusland pr. tog 2
gange. ◊
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En prædiken over Lukasevangeliets fortælling om to disciple på vej fra Jerusalem til Emmaus
Af Signe von Oettingen

HAVBLIK OG
LYKKELIG REJSE

Felix Mendelssohn Bartholdy var kun 23 år gammel, da han
komponerede en ouverture med titlen: Havblik og lykkelig rejse.
Det er en ouverture, en optakt, en begyndelse, som aldrig blev
efterfulgt af et større værk. Den blev aldrig efterfulgt af en opera!
Det er et orkesterstykke. Man kan kalde ouverturen for en slags
stemnings-musik. Den unge Mendelssohn formår nemlig både at
sætte lyd på den dyb stilhed, så det bliver til en dødsstilhed, såvel
som han også formår at sætte lyd på den susende fart, som en båd
kan få, når vinden tager rigtig godt fat i sejlene og puster dem op:
Havblik og lykkelig rejse!
Allerede i 1829 blev den unge Mendelssohn med ét berømt
med genopførslen af Johan Sebastian Bachs glemte Matthæuspassion i Berlin. Skal Havblik og Lykkelig rejse også høres som en
slags ouverture til begyndelsen af et meget berømt og indflydelsesrigt liv?
Titlen Havblik og Lykkelig rejse er ligeledes overskriften på to
forskellige digte, som lige fra begyndelsen har dannet par, og som
i dansk og min egen oversættelse lyder:
Dyb stilhed hersker over vandet
Uden bevægelser hviler vandet
Og bekymret ser skipperen
Glatte flader overalt
Ingen luftning fra nogen side
Frygtelig dødstille
I den monstrøse vidde
Rører ingen luftning sig.
Men så:

Tågen sønderrives
Himlen er lys
Og Aeolus løser
Det ængstelige bånd
Vindene suser sagte
Skipperen bevæger sig
Hurtig! Hurtig!
Bølgerne deler sig
Det fjerne nærmer sig
Snart ser jeg land.

Havblik og Lykkelig rejse hedder disse to digte, som Johann
Wolfgang von Goethe skrev i sommeren 1795.
Frygtelig dødstille! I den monstrøse vidde rører ingen bølge sig!
Hvor mon Goethe har oplevet dette? Og hvorfor mon Mendelssohn netop har valgt at sætte lyd på dette digt 33 år efter? Hvorfor vælger han at sætte klang på dødsstilheden og derefter på de
følgende bevægelser?
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Goethes digt og Mendelssohns ouverture har fået lov til at
åbne denne prædiken 2.påskedag, hvor vi hører beretningen om
disciplenes vej til Emmaus. Musikken og teksten har fået lov til
at sætte ord og klang til det, som sker påskemorgen med Jesu
opstandelse fra de døde. Musikken og teksten sætter ord og klang
på dødsstilheden, som langsomt afløses af erindringen, som så
går over i bevægelse. Musikken og teksten sætter ord og klang på
overgangen fra afslutningen, når alt er tænkt til ende, og til den
nye begyndelse og opstandelsen i livet!
Når afslutningen og begyndelsen flyder ind i hinanden.
Det er forløsende. Når blytung ubevægelighed, som sidder i kroppen, pludselig overvindes og er overstået. Når noget endelig rører
sig: på himlen, i luften, på vandet, i sjælen og i legemet. Pludselig
må man se at komme efter det. Man må tage benene på nakken.
Hurtig! Hurtig! Og det, som synes helt umuligt, er pludselig
muligt og så tæt på: Snart ser jeg land!
Når afslutningen møder den nye begyndelse.
Det er stemningen i evangeliets smukke beretning om de to
vandrende disciple fra Jerusalem til Emmaus. Stemningen sætter
fantasien i gang. Blytunge skridt på en støvet vej. Tunge af sorg
og fortvivlelse. Solen brændende i nakken. At sætte den ene fod
foran den anden og have blikket rettet fremad er det eneste, man
kan, og imens følger samtalen sin egen helt stille og glatte veje.
Den dybe klang af dødsstilhed.
Men så! Evangeliets forløb er dramatisk. Man følger disciplene fra den dybeste krise til begyndende nyorientering og til det
vældige klimaks: de møder en fremmed, og han spørger til deres
sorg. Da det bliver aften, spiser de sammen, og den fremmede
bryder brødet for dem. Netop i det øjeblik opdager de, at den
mand, de har mødt, viser sig at være den opstandne selv. De to
kan kende ham på den måde, hvorpå han bryder brødet: velsigner det og giver dem det! Og de forstår, hvorfor deres hjerte
brændte, da de talte med ham på vejen.
Og endnu i samme nat. Hurtig! Hurtig! Begiver de sig tilbage
til Jerusalem. Til de andre. Ilende? Løbende?
Det er opstandelsen: da afslutningen møder en ny begyndelse for disciplene. Og det må fortælles videre: Jesus lever. Vi har
mødt ham! Og de begynder at fejre nadveren sammen, som Jesus
havde sagt, at de skulle gøre.
Hen over årtusinderne genkendes beretningen og tilstanden, de
to disciple er i. Dette er også grunden til, at beretningen har fået
status af at være fortællingen om sorg og sjælesorg. Øjnene, som
er lukkede i sorg og gråd, bliver åbnet og får nyt liv på vejen i
disciplenes fællesskab og samvær med Jesus.
Emmaus-fortællingen viser, at påsken stiller os over for mindst
to store spørgsmål:
Det første spørgsmål handler om, hvad der virkelig skete ude
ved graven.
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Prædiken
– fortsat
Hvad skete der påskemorgen, og hvordan vi skal forestille os det,
som skete, og som vi siger højt i trosbekendelsen: „på tredjedagen
opstanden fra de døde“?
Hvordan skal vi forstå det, som evangelierne prøver at beskrive,
og som i deres forskellige beskrivelser brydes af fornuften. For
hvordan var det nu, det var? Kan der siges noget entydigt?
Var der to kvinder ude ved graven, eller var der tre?
Så de den opstandne, eller så de ham ikke? Sagde englen ikke til
dem: I vil se ham i Galilæa, og alligevel viser Jesus sig helt andre
steder for disciplene.
Og hvordan var det for kvinderne ved graven? Var de fulde af
glæde og frygt, eller var der kun frygt, bæven og rædsel?
Og hvad gjorde de efter mødet ude ved graven påskemorgen?
Evangelierne efterlader ikke et entydigt billede. De forskellige beretninger viser, at hvert enkelt af evangeliet modellerer deres egen
beretning, og ingen ved, hvordan det foregik i virkeligheden, for
selve opstandelsen beskrives ikke. Det er kun følgevirkningerne,
som beskrives. Påskens første spørgsmålet om, hvordan det virkeligt skete, løber ud i sandet og viser sig som meningsløst.
Emmaus-fortællingen prøver derimod at svare på påskens andet
store spørgsmål, som lyder: Hvordan er det med vores egen
opstandelse og opstandelsen for vores døde? Hvordan er det med
vores egen påsketro? Hvordan er det ved afslutningen af vores
eget liv, og hvordan er det for dem, vi holder af? Afsluttes vort liv
nede i graven, eller møder afslutningen en ny begyndelse: opstandelsen? Hvordan opstandelsen end må tænkes, og hvornår den
end må ske er måske ikke så vigtigt, blot vi overhovedet tør håbe
på den! Hvis vi får mulighed for at tro på den!
Og så handler påskens spørgsmål i sin kerne om mulighedsbetingelsen, og om hvordan vores virkelighed ser ud, og om hvad vi
grunder vores virkelighed i. For os som kristne handler påskens
store spørgsmål derfor om Gud.
Hvad er det for en Gud, vi tør håbe og tro på? Dette spørgsmål
løber ikke ud i sandet, for Emmaus giver os et meningsfuldt svar.
Med Emmaus tror vi ikke på en konturløs Gud, som kan alt, og
som også gør alt, men vi tror på en Gud, som slår følge med os.
Han følger os i dødsstilheden, når intet rører sig. Han møder os i
det fremmede, vi ikke har øje for, og i den fremmede, vi ikke har
øje på. Han møder os også i skriften, som får vore hjerter til at
brænde. Han møder os i trosbekendelsen – i den treenige Gud.
Han møder os i dåben, og han møder os i nadveren.
Han møder os, når alt er kommet til sin afslutning, og når denne afslutning møder den nye begyndelse.
Opstandelsen i livet!
Han løser det dunkle og nærmest magiske fikspunkt og giver –
Hurtig! Hurtig! – mulighed for opbrud og tilbagevenden:
Snart ser jeg land!
Amen.
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KONFIRMANDER I DOMKIRKEN
22. april, ved Signe von Oettingen
Caroline Eickhardt Christiansen
Asbjørn Bader Hammer
Emilie Lund Hansen
Rikke Outzen Kristensen
Josephine Leth Larsen
Nikolai Jul Lassen
Sofie Jul Lassen
Mikkel Mathias Hjorth Madsen
Kirstine Møller
Luna Petrea Nielsen

Malene Seest Paulsen
Simone Seest Paulsen
Jeppe Rud Godsvig Poulsen
Anton Skjønnemand
Jens Folke Sønderskov
Uffe Løkke Tauman
Johannes Førby Termansen
Johanne Bruun Viuf
Sune Kruse Johansson Winther

24. april, ved Torben Bramming
Johannes Bodo Barckmann
Mikkel Christiansen
Sarah Gammelgaard Freund
Caroline Kjær Garp
Tobias Niklas Hieronymus
Julie Dahl Jørgensen
Kirstine Haugsted Kodbøl
Emma Cecilie Krabbenhøft
Victor Musgaard Laulund
Mia Grønholdt Lausen

Benjamin Nielsen Petersen
Mikkel Puggaard Petersen
Sebastian Dalsgaard Stier
Malene Haahr Vestergaard

1. maj, ved Torben Bramming
Bjørn Andersen
Jonas Morthorst Bruun
Frida Ellegaard Christensen
Thomas Ferslev Lind
Mads Christian Søgaard Monberg
Anne-Sofie Carlsen Skov
Sara Kjestine Svendsen
Jonas Prüsse Sørensen

5. maj, ved Torben Bramming
Ida Find Bennetsen
Jakob Platz Bergstedt
Hjalte Bruntse
Daniel Frøsig Bruun
Andreas Lykke Caspers
Marie Dahl
Tobias Bondrup Damkjær
Frederikke Frandsen
Nanna Forst Hansen
Line Brarup Jørgensen

Sofie Karoline Kahlke Jørgensen
Jacob Mejborn Lund
Maja Lykke Lyngsøe
Simon William Bøgegren Pedersen
Thea Kjældgaard Pedersen
Simon Rejkjær Simonsen
Asta Møller Tholle
Anders Ring Thorsson
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Sfærernes
Musik
LANGGAARD og LIGETI
RUED LANGGAARD FESTIVAL 2016
Med valget af György Ligeti som tema
komponist har Rued Langgaard Festival for
første gang fokus på musik fra anden halvdel af
det 20. århundrede.
György Ligeti (28. maj 1923 i Târnaveni,
Rumænien – 12. juni 2006 i Wien, Østrig)
var ungarsk/østrigsk komponist. Hans værker
omfatter solokoncerter, klavermusik, kammermusik, et requiem, en opera, klaverkoncerter,
strygekvartetter og elektroniske værker.
Som jøde havde Ligeti været i arbejdslejr under 2. verdenskrig. Da russerne indtog Ungarn i
1956, flygtede han via Østrig til Vesteuropa og
blev østrigsk statsborger i 1967. Han tilsluttede
sig aldrig helt avantgarden i Darmstadt og Køln,
men blev alligevel tilknyttet elektronisk-musiske
studier i Køln. I en egen stil benyttede han enkle
harmonier og let forståelige melodier, som hans
samtidige komponistkolleger ellers ville have afvist. Denne stil kaldte han for „mikropolyfoni“.
Ligetis musik er brugt i flere film, bl.a. i
Stanley Kubricks „Rumrejsen 2001“, der vises
under festivalen, og Tim Burtons „Charlie og
Chokoladefabrikken“. Hans eneste opera „Le
Grand Macabre“, som der også høres uddrag af
ved festivalen, var et bestillingsværk til Kungliga
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Operan i Stockholm, hvor den blev uropført
1978. Det er en surrealistisk opera, der blander
operette, opera og tale. Ouverturen er en af
operahistoriens mest usædvanlige, idet der bl.a.
benyttes 12 båthorn i forskellig tonehøjde.

PROGRAM (med ret til ændringer):

TORSDAG D. 1. SEPTEMBER
KL. 16.30 – GRATIS
Domkirkepladsen

SCENATET

KL. 19.00 – GRATIS
Langgaard Salen, Kannikegården

LIGETI KORT

Foredrag ved Jens Cornelius
KL. 20.00 – ENTRÉ 120 KR.
Sct. Catharinæ Kirke

FREDRIK ULLÉN, KLAVER

KL. 22.00 – ENTRÉ 60 KR.
Langgaard Salen, Kannikegården

DREAMPOPDUOEN
MARSTAL:LIDELL

FREDAG D. 2. SEPTEMBER
KL. 10.30 – GRATIS
Ribe Katedralskole

LØRDAG D. 3. SEPTEMBER
KL. 11.00 – ENTRÉ 80 KR.
Domkirken

Foredrag ved astrofysiker Anja Cetti Andersen

Optages af DR

KL. 11.15 – GRATIS
Ribe Katedralskoles bibliotek

KL. 15.00 – ENTRÉ 120 KR.
Domkirken

HVORDAN LYDER DET DERUDE?
MYTER OG VIDEN!

ET KIG I SAMLINGEN AF
HISTORISKE ASTRONOMISKE
BØGER
Ved Lars Ilsøe
Begrænset plads

KL. 11.40 – GRATIS
Ribe Katedralskole

KONCERT, ESBJERG ENSEMBLE

KL. 15.00 – GRATIS
Langgaard Salen, Kannikegården

HANS DAVIDSSON,
ORGEL

DR VOKALENSEMBLET

Dirigent: BART VAN REYN
Optages af DR

KL. 20.00 – ENTRÉ 120 KR.
Sct. Catharinæ Kirke

NIGHTINGALE STRING QUARTET

KL. 22.30 – ENTRÉ 60 KR.
Domkirken

ENSEMBLE MIDTVEST

KUBRICKS „RUMREJSEN 2001“

KL. 20.00 – ENTRÉ 180 KR.
Domkirken

SØNDERJYLLANDS SYMFONI
ORKESTER
DR VOKALENSEMBLET
VOKALENSEMBLE VEST
VOR FRELSERS KIRKES KOR

og studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium
(fjernorkester i Rumrejsen i Sfærernes musik 2016)
DÉNISE BECK, sopran
GUNVOR SIHM, violin
BERIT JOHANSEN TANGE, klaver
BIRGITTE EBERT, orgel
Dirigent: THOMAS DAUSGAARD
Lysdesign: LARS EGEGAARD SØRENSEN
Koncept og oplæsning: ESBEN TANGE
Koncerten optages af DR

SØNDAG D. 4. SEPTEMBER
KL. 13.00 – GRATIS
Langgaard Salen, Kannikegården

DA LANGGAARD BLEV OPDAGET

Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen
KL. 15.00 – ENTRÉ 120 KR.
Sct. Catharinæ Kirke
SIGNE ASMUSSEN, sopran
FINGHIN COLLINS, klaver

ESBJERG ENSEMBLE

Se hele programmet og køb billet på
www.langgaardfestival.dk

KL. 22.30 – ENTRÉ 60 KR.
Sct. Catharinæ Kirke
DÉNISE BECK, sopran
GUNVOR SIHM, violin
BERIT JOHANSEN TANGE, klaver
CLEMENS HUND-GÖSCHEL, klaver
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LØRDAGSUNIVERSITETET
EFTERÅRET 2016
i Kannikegården, Langgaard Salen

500
ÅRS
VIRKNINGSHISTORIE

I 2017 fejres over hele den lutherske verden 500 året for Reformationen. Ifølge den officielle historieskrivning er startskuddet til Reformationen Luthers opslag af 95 teser, vendt imod afladshandlen, på
døren til Slotskirken i Wittenberg den 31. oktober 1517.
Arrangementerne i Lørdagsuniversitetet til og med 2017 tager udgangspunkt i forskellige sider af
Reformationen og ikke mindst dens betydning for kirken og samfundslivet (i bredeste forstand) frem
til i dag, kort sagt: dens virkningshistorie.
PRIS	Gratis
TILMELD
Senest 1 uge
før hver enkelte arrangement.
Til kordegnekontoret, på 75 42
03 50 eller anms@km.dk
eller Domkirkens hjemmeside.

Professor
Uffe Østergård

22. OKTOBER KL. 10–13
Professor

UFFE ØSTERGÅRD
Lutherdommen og det nationale

Den danske Europa-historiker
og politiske kommentator Uffe
Østergård har for længst slået
sit navn fast som en af vore
betydeligste historikere. Med
udgangspunkt i en omfattende
akademisk karriere, senest som
professor i dansk og international historie på CBS, leverer
han stadigt nye og vægtige bidrag både til forståelsen af den
verden, vi lever i, og til forståel- Ole Jensen har været rektor for
sen af os selv i verden.
Præsternes Efteruddannelse
og før da i nævnte rækkefølge
professor i dogmatik, dom19. NOVEMBER KL. 10–13
Rektor
provst i Maribo og forstander
OLE JENSEN
for Grundvigs Højskole FreDet moderne natursyn
deriksborg. En stadig ledetråd
i Ole Jensens akademiske
Herunder især skabelsestankens
karriere har været arven fra
betydning i protestantisk teologi
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Rektor
Ole Jensen

Ove Korsgaard

den danske teolog og religions
filosof K.E. Løgstrup, hvis
nære medarbejder han blev i
sine tidligste universitetsår – og
særligt Løgstrups opgør med
modernitetens angiveligt stærkt
forarmede, „reduktionistiske“
syn på den fysiske verden, der
omgiver os (naturen).

26. NOVEMBER KL. 10–13

OVE KORSGAARD
Reformationens
dannelsesmæssige betydning

Ove Korsgaard har senest været
professor i pædagogik på Aar-

husUniversitet og var før sin
akademiske karriere blandt andet i en lang årrække forstander
for Gerlev Idrætshøjskole, det
foreløbige slutpunkt på en
livsvej, han begyndte som
tjenestekarl og landvæsenselev.
Ove Korsgaard har skrevet en

lang række bøger til belysning
af idrættens, folkeoplysningens
og dannelsens historie, herunder
om Grundtvigs betydning for den
danske demokratiudvikling, og
har endvidere leveret analyser til
afdækning af de lutherske spor i
tilblivelsen af det danske samfund.

ÆLDREMØDER

i Kannikegården, Langgaard Salen
PRIS	Gratis
TILMELD
Senest 1 uge
før hver enkelte arrangement.
Til kordegnekontoret, på 75 42
03 50 eller anms@km.dk
eller Domkirkens hjemmeside.

Kunstner og teolog
Hein Heinsen

12. OKTOBER KL. 14.30–16.30
Kunstner og teolog

HEIN HEINSEN
Fortæller om sin Ansgarstatue

Om den lange skabelsesproces
i forhold til Ansgarstatuen.
Herunder hans inspiration fra
Rimberts Vita Ansgarii, men
også om hvordan den verdensberømte østrigske dirigent
Herbert Von Karejan kom ind
i billedet. Hein Heinsen er
tidligere professor ved Kunstakademiet og har arbejdet med
kunsthistorie og teologi gennem 50 år, så foredraget bliver
også en rejse ind i dansk kunst.
26. OKTOBER KL. 14.30–16.30
Sognepræst

TORBEN BRAMMING
I Karen Blixens fodspor med
Tom Buk Swienty

I september 2015 tog Bente og
jeg med familien Buk Swienty
til Kenya. Her skulle vi med
biologen Karen Lindemann og
vlldtguiden Steven rejse i den
danske forfatter Karen Blixens
fodspor. Det blev til spænden-

Sognepræst
Torben Bramming

Rektor på Ribe
Katedralskole
Kristian Bennike

de besøg både på „Den afrikanske farm“, på Savannen og i
det moderne Kenya. Turen var
en studietur i forbindelse med
Tom Buk Swientys næste bog
om Karen Blixen og hendes
bror Thomas Dinesen.
9. NOVEMBER KL. 14.30–16.30
Rektor på Ribe K
 atedralskole

KRISTIAN BENNIKE

Katedralskole. Han gør sig
i foredraget overvejelser om
gymnasieskolen i fremtiden ud
fra sin mangeårige erfaring som
underviser og vicerektor på
Københavns åbne gymnasium.
Han vil også komme ind på
de mangeartede udfordringer
det er at stå spidsen for landets
ældste skole med nogle af Danmarks ældste skolebygninger. ◊

Katedralskolen i dag og i
fremtiden

Kristian Bennike er den
nytiltrådte rektor på Ribe
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Arrangementsbeskrivelse
Af Knud Jensen. Fotos: Henning Pedersen. Årets sogneudflugt – 22. juni 2016

BLANDEDE
BOLSJER
„God morgen og velkommen
til Domsognets udflugt. Det
bliver en tur med ’blandede
bolsjer’, så I kan godt glæde jer.
Vi skal både en tur på heden,
besøge en kinoorgelmand, se
besøge en spændende kirke og
være sammen med Gorm den
Gamle og Harald Blåtand. Og
så slutter vi af med kaffe og lagkage“. Nogenlunde sådan lød
Torben Brammings velkomst
til de 35 deltagere i Domsognets årlige udflugt den 22. juni.
Og det blev en tur med mange forskellige oplevelser i løbet
af en lang, begivenhedsrig dag.
Som optakt til turens første
stop ved naturrum Kirstineslyst
på Randbøl Hede fortalte
Richard Kværnø om kartoffeltyskerne, der af Frederik V blev
lokket til den jyske hede for at
opdyrke den; men blev så skuffede over forholdene, der slet
ikke svarede til de givne løfter,
at de fleste af dem efter kort tid
rejste videre til Rusland. Han
benyttede også lejligheden til
at recitere hele folkevisen om
Dronning Dagmars død med
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det aktuelle vers om Valdemar
Sejrs vilde ridt fra Skanderborg
til Ribe:

Da han red over Randbøl Hede,
da fulgte ham femten svende,
dér han kom til Ribe Bro,
da red den herre alene.
Kværnø fortalte, at for ham vil
Randbøl Hede altid være for
bundet med Valdemar Sejrs ridt.
Efter af have nydt den
medbragte morgenkaffe med
dertil hørende bitter, gik turen
østpå til Hornstrup uden for
Vejle. Her besøgte vi Anton
Stormlunds Forsamlingshus.
Dette blev vidst for alle turens
absolutte højdepunkt. Stedet er
helt unikt. Havde man set Søren Ryges tv-portræt af Anton
Stormlund, var man forberedt.
Men virkeligheden overgik til
fulde forventningen!
Storlund har købt det nedlagte
forsamlingshus og indrettet det
til et forrygende museum med
kinoorgel, hammondorgler,
selvbyggede dampmaskiner i

hobetal, gamle telegrafapparater og alskens anden nostalgisk
mekanik.
Et besøg her går ikke stille
af. Den forhenværende musikskoleleder holdt os i ånde i 1½
time. Vi ikke blot så tingene, vi
fik også forklaret deres indretning, virkemåde og historie.
Forsamlingshusets største
klenodie var naturligvis kino
orglet, Danmarks eneste.
Kinoorgler blev i sin tid bygget
for at kunne ledsage datidens
stumfilm med underlægningsmusik og forskellige lydeffekter.
Stormfund har fundet instrumentet i Skotland, hvor det
var havnet efter at have været
installeret i en London-biograf.
Efter at have skilt det ad, transporterede han det til Danmark
på en lastbil, hvor han installerede det i sit indkøbte forsamlingshus. Det optager nu en
stor del af pladsen der. Installationen krævede ikke mindre
end 25 km elektriske ledninger
samt uanede mængder af tid.
At høre Stormlund spille
på orglet for fuld udblæsning

er en oplevelse. Det samme
gælder hans spil på et ægte
hammondorgel – ikke at forveksle med et el-orgel, som han
kraftigt betonede. Hans udgave
af „Amazing Grace“ udsat for
hammondorgel glemmer vi sent.
Det er sjældent at møde så stor
en ildsjæl med så store fortællerevner og musikalsk kunnen.
Som en af selskabet lunt bemærkede: „Det var en ’stormende’ oplevelse!“
Fra Hornstrup gik turen til
Grejsdalens Kirke. Den forholdsvis nye kirke (1959) er
så absolut et besøg værd, som
den ligger dér højt hævet over
Grejsdalen. Den er ikke særlig
stor; men er bygget i en særpræget stil, der falder godt ind i
landskabet.
Nu gik det videre ad smalle, snoede og skovklædte veje
mod Jelling. Godt vi havde en
erfaren buschauffør- og at vi
ikke mødt alt for mange modkørende biler. Det var som at
køre gennem tunneller dannet
af grønne bøgetræer. Her får
strofen fra vores nationalsang
god mening: „Det bugter sig i
bakke, dal …“
Inden der blev tid til at besøge museet „Kongernes Jelling“
og Monumentområdet, holdt
vi frokostpause på græsarealet
foran museet for at spise vor
medbragte mad. For første
gang kom solen rigtigt frem,
så det blev en god oplevelse at
besøge Jelling.
Efter at vi havde besøgt det
helt ny og meget moderne museum, viste to dygtige guider
os rundt i det ligeledes nyanlagte Monumentområdet, der
er indrammet en 1,4 km lang

palisademur, der er rejst dér,
hvor man har fundet resterne
af Gorms og Harald Blåtands
mødeplads. Her mødtes de
landets stormænd for at drøfte
rigets anliggender – og måske
gå i krig. Ved de to runesten og
på toppen af Thyras høj fik vi
fortalt om de nyeste arkæologiske opdagelser og om, hvordan
videnskabsmændene stadig
bliver klogere på dette historiske sted og dets betydning for
Danmarks udvikling.
Besøget i Jelling sluttede
af med et besøg i den nyligt
gennemrestaurerede kirke,
som blev genindviet i år 2000
af Dronning Margrethe. I det
kunstfærdigt udførte gulv findes en særlig markering af det
sted, hvor Gorm den Gamle
ligger begravet. Han blev for

over 1.000 år siden overført
til kirken af sønnen Harald
Blåtand efter, at han oprindelig
var gravlagt i Thyras (!) Høj.
Det anden Jellinghøj har altid
været tom. „Den er kun anlagt
til pynt“, fortalte vore guider!
Efter turens indtryk var det
herligt at slutte af med kaffe
og lagkage i Bindeballe Købmandsgård.
Hjemturen til Ribe gik hurtig
ved hjælp af Højskolesangbogen,
hvor mange af de kendte
sommersange måtte holde for.
Kl. 18.00 holdt vi atter på Parkering Syd efter en udbytterig dag.
Torben Bramming sagde
ikke for meget, da han i sin
velkomst ved turens begyndelse
mindede om, at „blandede
bolsjer“ jo smager godt! ◊
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Menighedsrådsvalget 2016
Af Tage Rosenstand
Første søndag i advent 2016 er
den officielle startdato for et nyt
menighedsråd i den næste 4 års
periode frem til 2020.
Menighedsrådet er en folkevalgt forsamling, som ved sin
underskrift binder sig til at
arbejde for Folkekirkens liv og
vækst – en vækst som kan være
mangesidig og fordre forskellige
indsatser alt efter tid og sognets
behov. Hvis liv og vækst skal
kunne lykkes, betinger det, at
der er bygninger, medarbejdere
og økonomiske midler til stede.
Det fungerende menighedsråds snart udløbne periode har
været travl, usædvanligt travl
og budt på mange forskellig
artede opgaver. Alle foregående
menighedsrådsperioder har haft
deres projekter og nyskabelser
af større eller mindre tyngde.
I den sidste 4 års periode er en
del ophobede projekter blev
ført til ende. Arkitektkonkurrencen vedr. den nye bygning,
Kannikegården, som var blevet
gennemført i 2012 med Lundgaard & Tranberg som vindere,
blev videre bearbejdet og blev 1.
step i realiseringen af et længe
næret ønske. 2013 blev året,
hvor den omdannede Domkirkeplads efter to års roderi blev
færdiggjort og indviet. Domkirkemuseet blev i 2013 realiseret
på Søndre Galleri og har siden
haft ca. 60.000 besøgende om
året. Med efterårets komme
i 2014 blev Kannikegårdens
byggeri skudt i gang. Byggeriet
strakte sig frem til slutningen af
2015 med den officielle indvielse i januar 2016. Dermed
er 20 års bestræbelser blevet
til virkelighed og til glæde for
medarbejdere, menighedsråd og
naboer samt Ribes borgere og
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besøgende.
Perioden har derfor ikke budt
på større renoveringer af Domkirkens bygninger, da økonomien har skullet afvente luft dertil
– denne opgave vil så i den
kommende periode få større
prioritet.
Man skal ikke forledes til at
tro, at der ikke er sket andet
end det nævnte, selvom det har
fyldt meget i arbejdet og omtale. Kirkens hovedydelse i form
af gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmationsundervisning er sammen med kirkens
musikliv og foredragsvirksomhed blevet afviklet på sædvanlig
gedigent og højt kvalificeret
niveau takket være dygtige og
engagerede medarbejdere og
menighedsråd. Kirkegårdene
fremstår velpassede, og der
arbejdes med spændende planer
for en udvikling af kirkegårdene
samt en ny mandskabsbygning
på den gamle kirkegård. I perioden har Ribe Kirkegårde indgået en samarbejdsaftale med
Vester Vedsted menighedsråd
om driften af kirke og kirkegård
samt vikaropgaver på kirkegården i Hviding. Derudover
udføres der efterhånden flere
små ad hoc opgaver for mindre
kirkegårde
I de kommende år vil der
fortsat være en del vedligeholdelsesarbejder ved Domkirken
– der er blevet lavet en plan
dækkende det næste tiår, hvor
der fortsættes med udskiftning
af tufsten på de ydre mure og
en tiltrængt reparation af vinduerne. Et projekt med lyssætning
i Domkirken er et fremtidigt
område, som der arbejdes med.
Med det faldende medlemstal i folkekirken, dog ikke så

voldsomt i Vestdanmark, er der
udfordringer på det økonomiske område – samtidig er der
politiske partier, som ønsker
statens tilskud til folkekirken
anvendt til vedligehold m.m. af
de middelalderlige kirker, mens
kirkeskattekronerne ønskes
anvendt til udgifter forbundet
med forkyndelse o.a. Der er
også den fortsatte diskussion
om en adskillelse af stat og
kirke, samt andre gudstjenesteformer. Du kan som menighedsrådsmedlem være med til
at præge den udvikling samt
retningen for menighedslivet i
Ribe Domsogn.
Har du interesse for området og gerne vil være en del af
det, kan du lade dig opstille til
menighedsrådsvalget i efteråret
2016.
Det kan for nogle forekomme
noget kedeligt, men den opfattelse ændres, når man bliver
en del af det. Det er en meget
spændende og mangesidig
„virksomhed“.
Der har i årene forud været
afstemningsvalg på personer
opstillet på lister – sidst 3 lister,
hvor alle 3 fik valgt medlemmer. For at blive valgt skal du
være opført på en liste.
OPTAKT
Som en optakt til menighedsrådsvalget afholdes der på landsplan offentlige orienteringsmøder i sognene – det finder sted
tirsdag d. 13. september kl. 19 i
Langgaard Salen i Kannikegården. Ved den lejlighed redegør
menighedsrådet for arbejdet
i perioden samt kommende
opgaver. Ligeledes redegøres for
reglerne vedrørende opstilling af
kandidater. ◊

MENIGHEDSRÅDS

VALG

TIRSDAG

8. NOVEMBER 2016
Valgsteder bliver annonceret
Kandidatlister kan tidligst afleveres den
20. 9. og senest den 27. 9. kl. 19.00
hos formanden for valgbestyrelsen Tage Rosenstand
Engdraget 43, 6760 Ribe
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KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERTS-

BESKRIVELSER

SJØLUND
KAMMERKOR

SYMFONIKONCERT
i Ribe Domkirke

FREDAG 16. SEPTEMBER
KL. 20 · ENTRÉ 150 kr. ved
indgangen fra kl. 19.30 eller fra
www.sdjsymfoni.dk

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER
J. STRAUSS:	Ouverture til Flagermusen
DORMAN:	Koncert for piccolo
fløjte, klaver og strygere
DVORÁK:	Symfoni nr. 7

DIRIGENT:	Andrey Danilov
Jorunn Solløs, fløjte
SOLIST:	
Avner Dorman er uddannet fra
Julliard School of Music i New York
og er en af vor tids førende komponister.
Dorman udtaler om sin forkærlighed for barokmusik og rytmisk
musik: „Jeg har altid elsket barokmusik … med dens klare tydelige
rytmer og ikke mindst bassen som et
tydeligt rytmisk fundament, samt de
store kontraster“.

i Ribe Domkirke

Sønderjyllands Symfoniorkesters
egen fløjtenist og solist ved denne
koncert, Jorunn Solløs, siger om
sit valg: „Første gang jeg hørte en
indspilning af Avner Dormans koncert for piccolo og strygere, var jeg
fuldstændig solgt! En herlig blanding
af klassisk, etnisk, rytmisk, jazz og
populær musik. Den er helt perfekt
til mig“.

LØRDAG 1. OKTOBER
KL. 11 · GRATIS

Dvorák var stærkt påvirket af
Brahms, hvis nye 3. symfoni Dvorák
netop havde hørt. Han var dybt
betaget af Brahms’ kompositionsteknik, melodik og instrumentation,
og især de to første satser i Dvoráks
7. symfoni har mange mindelser om
forbilledet både med de lyriske kontrastafsnit i træblæserne i 1. sats og
med 2. sats, som er en af de smukkeste og mest vellykkede symfonisatser
fra Dvoráks hånd.

Sjølund Kammerkor er hjemme
hørende i København og består af ca.
20 rutinerede korsangere. Dirigent
er den tyskfødte Jan Scheerer, som
har taget sin dirigentuddannelse
på Det Kongelige Danske Musik
konservatorium hos professor Dan
Olof Stenlund, som også korets to
foregående dirigenter er uddannet
hos. Dette har givet koret en meget
lang tradition for forståelse af det
fælles arbejde mellem dirigent og
kor, som var Dan Olof Stenlunds
varemærke.

Værker af

OLE KONGSTED,
HENRY PURCELL,
FELIX MENDELSSOHN
MAURICE DURUFLÉ

samt danske årstidssange

ESBJERG ENSEMBLE
i Kannikegården, Langgaard Salen

SØNDAG 2. OKTOBER
KL. 15 · ENTRÉ 80 kr. ved indgangen fra kl. 14.30

KAMMERMUSIKPROGRAM
Ribe Musikforening i samarbejde med Domkirken
indbyder til koncert med Esbjerg Ensemble, der spiller
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et smukt kammermusikprogram bestående af
ANTONÍN DVOŘÁK:	Serenade i d-mol op. 44
SOFIA GUBAIDULINA:	Concordanza for blæserkvintet, strygekvintet og slagtøj
JOHANNES BRAHMS:	Serenade i A-dur for decet i
arr. af Karl Åge Rasmussen.

MIDTJYSK
PIGEKOR
i Ribe Domkirke

SØNDAG 9. OKTOBER
KL. 15 · ENTRÉ 30 kr. fra kl.
14.30

OPTAKT TIL
UNGARNTURNÉ

Midtjysk Pigekor er et aktivt koncertkor fra Silkeborg-området, der
består både af helt unge og meget
erfarne og dygtige korsangere. Koncerten i Ribe Domkirke er optakt til
en turné til Ungarn og har et varieret
program, der spænder fra smukke
danske salmer som f.eks. „Sorrig og
glæde“ over Holmboe til ungarsk
musik af Kodály. Soloer går på kryds
og tværs til næsten alle i det lille kor,
der både synger a cappella og med
orgel. Koret har også et nært samarbejde med den klassiske guitarist Ole
Dusgård, der både akkompagnerer
koret og synger sammen med pigerne. Desuden medvirker han som
solist ved koncerten. Koret er ledet
af Inger Budde Dusgård.

STUDIEKREDS ADVENTSSTÆVNE FUK
SOLA
i Ribe Domkirke
SCRIPTURA
i Langgaard Salen

ONSDAG 12. OKTOBER
ONSDAG 9. NOVEMBER
ONSDAG 7. DECEMBER
KL. 19.00
Sognepræst

En af Martin Luthers store bestræbelser var at få mennesker til selv at
læse i biblen. Han havde tillid til,
at mennesker – ved Helligåndens
hjælp – selv kunne tyde de bibelske
tekster. I reformatorisk forstand er
alle kristne derfor via dåben en del af
det almene præsteskab.
I løbet af tre aftener vil vi derfor i
fællesskab og i kraft af det almene
præsteskab dykke ned i de bibelske
fortællinger og anvende en gammel
(men glemt) måde at gøre det på:
med rødder i den tidlige evangelie
skrivning og i den jødiske Midrashtradition er den bibelske tekst „sort
ild skrevet på hvid ild“. Den „sorte
ild“ kan ikke ændres, men den „hvide ild“ – mellemrummene mellem
bogstaverne – kan og skal tydes med
erfaringer, tanker og ideer.

i Ribe Domkirke

KONCERT

Haderslev Domkirkes Pigekor består
af 35 korsangere i alderen 12–20 år.
Koret medvirker ved gudstjenester
og koncerter i Haderslev Domkirke
5–7 gange om året. Herudover arrangeres koncerter over store dele af
landet såvel som korture med store
musikalske og sociale oplevelser.
Koret søger også udfordringer i udlandet og har i både 2013 og 2014

FUK’S JULEKONCERT

Kor fra hele Ribe Stift under ledelse
af domkantor Lotte Bille Glæsel.

SIGNE VON OETTINGEN

HADERSLEV
DOMKIRKES PIGEKOR
LØRDAG 15. OKTOBER
KL. 11.00
ENTRÉ 30 kr. fra kl. 10.30

LØRDAG 12. NOVEMBER
KL. 15.30 · GRATIS

deltaget i internationale kor-konkurrencer.
Tidligere har sangerne markeret sig
på den hjemlige scene i konkurrencen „Sangerdyst fra kyst til kyst“,
hvor koret fik en 3. plads i 2010.
Korets repertoire er primært fra
den klassiske afdeling, men generelt
synges der et bredt udsnit af kormusik, der omfatter både danske og
udenlandske sange og salmer samt
rytmiske satser. Dirigent er Thomas
Berg-Juul, en af tre unge organister
ansat ved Haderslev Domkirke.

SYMFONI
KONCERT
i Ribe Domkirke

FREDAG 18. NOVEMBER
KL. 20 · ENTRÉ 150 kr. ved
indgangen fra kl. 19.30 eller fra
www.sdjsymfoni.dk

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER
BRITTEN:	Variations on a Theme
of Frank Bridge
BEETHOVEN:	Symfoni nr. 2
TJAJKOVSKIJ:	Violinkoncert
DIRIGENT
og SOLIST:	Kolja Blacher

Kolja Blacher fødes i Berlin og
begyndte at spille violin som 4-årig.
Studerede i New York på Juilliard
School of Music og derefter hos
Sandor Vegh i Salzburg. Debutkoncerten med Berliner Philharmonikerne i 1988 markerede begyndelsen
på en bemærkelsesværdig karriere.
Aktuel med sit seneste initiativ,
„Play-Direct“-koncerter, hvor han
både dirigerer og er solist med orkestret fra 1. pulten.

ESBJERG
ENSEMBLE
i Ribe Domkirke

SØNDAG 27. NOVEMBER
KL. 16.00 · BILLETTER PÅ
WWW.ESBJERGENSEMBLE.COM

JULEKONCERT

med Konservatoriet Pigekor.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
TORSDAG 1. SEPTEMBER –
SØNDAG 4. SEPTEMBER

RUED LANGGAARD
FESTIVAL

Sfærernes Musik – Langgaard og
Ligeti.
Se side 16–17 for detaljeret program.
MANDAG 5. SEPTEMBER –
MANDAG 12. SEPTEMBER

STUDIETUR
TIL SVERIGE

TIRSDAG 13. SEPTEMBER
KL. 19

OPTAKT TIL MENIG
HEDSRÅDSVALGET

OFFENTLIG
ORIENTERINGSMØDE
KANNIKEGÅRDEN
LANGGAARD SALEN
Se side 22 for detaljeret program.

FREDAG 16. SEPTEMBER
KL. 20 · Entré 150 kr. ved
indgangen fra kl. 19.30 eller på
www.sdjsymfoni.dk

ONSDAG 5. OKTOBER
Gratis, uden tilmelding

TORSDAG 6. OKTOBER
KL. 19.30

THERESE SOLTEN indleder
Alle er velkomne. Der synges hovedsageligt fra Højskolesangbogen.

Ribe Kammerkor synger.

SØNDAG 9. OKTOBER
KL. 15 · Entré 30 kr. ved
indgangen fra kl. 14.30

FÆLLESSANG I
KANNIKEGÅRDEN

FÆLLESSANG I
KANNIKEGÅRDEN

Indleder: se dagspressen.
Alle er velkomne. Der synges hovedsageligt fra Højskolesangbogen.

LØRDAG 12. OKTOBER
KL. 14.30–16.30

TIRSDAG 8. NOVEMBER

Se side 25 for detaljeret program.

ÆLDREMØDE

KUNSTNER OG TEOLOG HEIN
HEINSEN FORTÆLLER OM SIN
ANSGARSTATUE
Se side 19 for detaljeret program.
LØRDAG 15. OKTOBER
KL. 11 · Entré 30 kr. ved
indgangen fra kl. 10.30

HADERSLEV DOM
KIRKES PIGEKOR

Se side 25 for detaljeret program.

LØRDAG 1. OKTOBER
KL. 11 · Fri entré

LØRDAGS
UNIVERSITET

SJØLUND
KAMMERKOR

Se side 24 for detaljeret program.
SØNDAG 2. OKTOBER
KL. 15 · Entré 80 kr. ved
indgangen fra kl. 14.30

ESBJERG ENSEMBLE

Kannikegården, Langgaard Salen
Se side 24 for detaljeret program.
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ONSDAG 2. NOVEMBER
Gratis, uden tilmelding

MIDTJYSK PIGEKOR

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

Se side 24 for detaljeret program.

LANDEMODE
GUDSTJENESTE

LØRDAG 22. OKTOBER
KL. 10–13

PROFESSOR UFFE
ØSTERGÅRD OM LUTHER
DOMMEN OG DET NATIONALE
Se side 18 for detaljeret program.
LØRDAG 26. OKTOBER
KL. 14.30–16.30

ÆLDREMØDE

TORBEN BRAMMING
I KAREN BLIXENS FODSPOR
MED TOM BUK SWIENTY
Se side 19 for detaljeret program.

MENIGHEDSRÅDS
VALG

VALGSTEDER ANNONCERES
Se side 22–23 for detaljeret program.
LØRDAG 9. NOVEMBER
KL. 14.30–16.30

ÆLDREMØDE

KRISTIAN BENNIKE
KATEDRALSKOLEN I DAG OG I
FREMTIDEN
Se side 19 for detaljeret program.
LØRDAG 12. NOVEMBER
KL. 15.30 · Fri entré

FUK’S JULEKONCERT

Traditionen tro holder FUK, Folkekirkens UngdomsKor, adventsstævne
i Domkirken.
Ca. 130 korbørn fra Ribe Stift mødes
til kordag og slutter af med en koncert, hvor dagens resultat kan høres.
Dirigent: Lotte Bille Glæsel.
FREDAG 18. NOVEMBER
KL. 20 · Entré 150 kr. ved
indgangen fra kl. 19.30 eller på
www.sdjsymfoni.dk

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

Se side 25 for detaljeret program.

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Efterårssæson 2016

LØRDAG 19. NOVEMBER
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

REKTOR OLE JENSEN OM
DET MODERNE NATURSYN
Se side 18 for detaljeret program.
LØRDAG 26. NOVEMBER
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

OVE KORSGAARD OM
REFORMATIONENS
DANNELSESMÆSSIGE
BETYDNING
Se side 19 for detaljeret program.
SØNDAG 27. NOVEMBER
KL. 16.00 · BILLETTER PÅ
ESBJERGENSEMBLE.COM

ESBJERG ENSEMBLES

Julekoncert med Konservatoriet
Pigekor.
SØNDAG 11. DECEMBER
KL. 16 · Entré

HÄNDEL: MESSIAS
JULEKONCERT
RIBE KAMMERKOR

Kammerkoret skal – i samarbejde
med Esbjerg Koncertkor og professionelle musikere – synge Händels
„Messias“.
SOLISTER:
SOPRAN: Anne Mette Balling
ALT:
Helene McLellan
TENOR:
Mads Næslund Madsen
BAS:
Jens Søndergaard
DIRIGENT: Lotte Bille Glæsel.

Mød op til første korprøve eller
ring til korleder Lotte Bille
Glæsel, mobil 2892 5835, for
yderligere oplysninger.
Det er gratis at synge i Domkirkens Børne- og Pigekor.

BØRNEKOR
SÆSONSTART: Torsdag 18. aug
KORPRØVER: Torsdage 15–15.50
(dog ikke i skolernes ferier).
ØVESTED:
Kannikegården

Børnekoret optager piger og
drenge fra 3.–6. klasse.
Der er ingen optagelsesprøve.
Der undervises i nodelære, rytmer, hørelære og ikke mindst
sang. Der arbejdes med krop
og bevægelse. Og børnene får
et godt kendskab til sange og
salmer samt bliver fortrolige
med Domkirkens fantastiske
rum og akustik. 1–2 gange om
året afholdes der korstævne og
2–3 gange om året synger koret
til gudstjenester i Domkirken
eller Seem kirke.

PIGEKOR

gudstjeneste, stævne eller koncert. Deltagelse i disse udløser
løn – mellem 70 og 115 kr. pr.
tjeneste, alt efter klassetrin.
Ca. hvert andet år er Pigekoret
på udlandstur. Næste gang er i
maj 2017, hvor vi skal deltage i
en korfestival i Norge.

RIBE KAMMERKOR
SÆSONSTART: Tirsdag 6. sep

KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
ØVESTED: Kannikegården

Nye sangere, især herrestemmer, optages.
Kammerkoret har 30 sangere.
Koret deltager i 4–6 årlige musikgudstjenester og koncerter
i Domkirken. Desuden er der
hvert år udensogns koncerter i
maj og december. Der betales
et årligt kontingent på 800 kr.
6. OKTOBER 2016
synger Ribe Kammerkor til
Landemodegudstjeneste og
Syng Dansk-dag.

SÆSONSTART: Torsdag 18. aug
KORPRØVER: Torsdage 16–17.30
(dog ikke i skolernes ferier).
ØVESTED:
Kannikegården

Pigekoret optager medlemmer
fra 7. kl til 3. g (Ca. 13–19 år).
For at blive optaget i koret skal
man til en kort audition. (Man
må gerne synge sammen med
en veninde, hvis man ikke bryder sig om at synge alene).
Pigekoret synger i Domkirken
eller Sct. Catharinæ kirke ca.
en gang om måneden enten til
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til Mona Bernbom på tlf. 23 47 79 40 senest kl. 12.00 dagen før.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
August

September

Oktober

November

SØNDAG DEN 7. AUG
KL. 10
11. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 4. SEP
KL. 10
15. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 2. OKT
KL. 10
19. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 6. NOV
KL. 10
Alle Helgens dag
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 14. AUG
KL. 10
12. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 11. SEP
KL. 10
16. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe

TORSDAG DEN 6. OKT
KL. 19.30
Landemodegudstjeneste
Ribe Kammerkor synger

SØNDAG DEN 13. NOV
KL. 10
25. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 21. AUG
KL. 10
13. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 28. AUG
KL. 10
14. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 18. SEP
KL. 10
17. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 9. OKT
KL. 10
20. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 25. SEP
KL. 10
18. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 16. OKT
KL. 10
21. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

ONSDAG DEN 28. SEP
KL. 19.30
Høstgudstjeneste
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 23. OKT
KL. 10
22. søndag efter Trinitatis
Elof Westergaard
SØNDAG DEN 30. OKT
KL. 10
23. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
MANDAG DEN 31. OKT
KL. 17
Reformationsgudstjeneste
Elof Westergaard/
Jens Torkild Bak
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SØNDAG DEN 20. NOV
KL. 10
Sidste søndag i kirkeåret
Torben Bramming
SØNDAG DEN 27. NOV
KL. 10
1. søndag i advent
Jens Torkild Bak

December
SØNDAG DEN 4. DEC
KL. 10
2. søndag i advent
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 11. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Signe von Oettingen
TORSDAG DEN 15. DEC
KL. 19
De ni læsninger
Konfirmander og kor
Torben Bramming

Gudstjenester
i Seem Kirke
August
Ingen gudstjenester i Seem
Kirke.
Der henvises til Domkirken

September
SØNDAG DEN 4. SEP
KL. 10
15. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 11. SEP
16. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 18. DEC
KL. 10
4. søndag i advent
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 18. SEP
KL. 10
17. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

JULEAFTEN
KL. 14
Torben Bramming
KL. 16
Elof Westergaard

SØNDAG DEN 25. SEP
18. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

JULEDAG
KL. 10
Jens Torkild Bak
2. JULEDAG
KL. 10
Signe von Oettingen
Nytåret
NYTÅRSAFTENSDAG
KL. 16
Jens Torkild Bak
NYTÅRSDAG
KL. 15
Signe von Oettingen

Oktober
SØNDAG DEN 2. OKT
19. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

December
SØNDAG DEN 4. DEC
2. søndag i advent
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 9. OKT
KL. 10
20. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 11. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Torben Bramming

SØNDAG DEN 16. OKT
21. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 18. DEC
4. søndag i advent
KL. 14.
De ni læsninger
Torben Bramming

SØNDAG DEN 23. OKT
KL. 10
22. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 30. OKT
KL. 10
23. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
MANDAG DEN 31. OKT
KL. 17
Reformationsgudstjeneste i
Domkirken
Elof Westergaard/
Jens Torkild Bak

November
SØNDAG DEN 6. NOV
KL. 10
Alle Helgens dag
Torben Bramming

JULEAFTEN
KL. 15.30
Torben Bramming
JULEDAG
KL. 10
Torben Bramming
2. JULEDAG
Der henvises til Domkirken

Nytåret
NYTÅRSDAG
KL. 16.30
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 13. NOV
25. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 20. NOV
Sidste søndag i kirkeåret
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 27. NOV
KL. 10
1. søndag i advent
Signe von Oettingen
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder: Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og møbler. Møbler afhentes og udbringes
tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
V. 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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Soluret er monteret i 1741 – året, hvor Hans Adolf Brorson blev biskop.

KIRK OG KLOGT.DK

INDHOLD
Kristus alene
Min Domkirke – Hjemkomst
Portrætserie – Knud Jensen
Prædiken – Lukasevangeliets fortælling om to disciple
på vej fra Jerusalem til Emmaus
Konfirmander
Rued Langgaard Festival 2016
Årets sogneudflugt
Menighedsrådsvalg 2016
Arrangementkalender
Gudstjenesteliste.

