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Kære Domsogn
Vi nærmer os med dette blad årets altoverskyggende begivenhed: Fejringen af
Lutheråret ved Folkemødet 12–15. oktober. Der er allerede 180 arrangementer
fordelt over dagene, så der bliver nok at gå til og blive oplyst af. Reformationen
ændrede Danmark fysisk, hvad Ribe er et godt eksempel på med alle de forsvundne
kirker og klostre, men den ændrede også åndeligt landet, hvad vores evangelisklutherske folkekirke er tegnet på. 1517 var et jordskælv, som rystede Europa, og vi
vil i 2017 på Folkemødet se på efterskælvenes resultater.
Men vi byder også på andre arrangementer: et omfattende koncertprogram,
heriblandt den traditionelle Rued Langgaard Festival med et udsøgt udvalg af
kunstnere. Der er foredrag om Dostojevskij og Steen Steensen Blicher. Besøgene
i Kannikegården vil kunne se, at væggene er blevet dekoreret med værker af
Havsteen-Mikkelsen, og Agner Frandsen har skrevet en oplysende artikel, som
gennemgår temaerne, der alle er fra døbefonten i Malt Kirke.
Fra redaktøren ønskes der derfor et aktivt efterår til alle – både til deltagere i
kirkens arrangementer og gudstjenester og til professionelle og frivillige.
Torben Bramming
Sognepræst
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Grundlovstale Grundtvigskirken 2017
Af sognepræst Torben Bramming

REFORMATIONENS
BETYDNING
FOR DANMARK
I en grundlovstale kan det
måske i første omgang virke
ligegyldigt eller helt forkert
med Luther. Han levede jo i
en tid, hvor monarki og adel
herskede og ikke demokrati.
Han hyldede fyrstens magt. Vi
har da også nok kritikere, der
i dag hævder, at Luther var en
hadefuld, fanatisk bibelfundamentalist, der afskyede jøder
og muslimer og ikke har noget
at lade fundamentalistiske
islamister noget at høre.
I Danmark har vi jo gennem
Grundloven fået forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, religionsfrihed og ligestilling. Alt det,
der betyder, at rammerne om
det enkelte menneske er blevet
friere. Demokrati og grundlov
betyder godt nok, at der stadig
er begrænsninger for, hvad
man kan sige og gøre. Demo4

krati betyder ikke en afskaffelse
af alle grænser for den enkelte.
Der er også i et demokrati
grænser for frihed, og demokratiet er en styreform, der
altid står på et fundament af
historie, værdier og tro. Lad
mig illustrere det ved et eksempel fra en missionskonference
i en af folkekirkens migrantmenigheder, Chrurch of Love:
Her stod en kvinde i 30’erne
for at par år siden frem og gav
et vidnesbyrd om, hvordan
hun var konverteret fra islam
til kristendom. Hun stod i en
gul sommerkjole og talte til
en forsamling, hvor mænd og
kvinder sad imellem hinanden.
Bag i lokalet stod hendes mand,
som endnu var muslim og ikke
var glad for hendes omvendelse.
Det ydre er jo det demokrati, som grundloven sikrer:

Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ligestilling, religionsfrihed. Men det, som var den
virkelige befrielse, var det, som
var sket indeni denne kvinde,
som havde smidt tørklædet og
troen på Allah og Muhammed,
fordi hun havde mødt Kristus
gennem evangeliets ord. Det er
den indre frihed, der bevirker,
at hun ikke længere føler, hun
skal gå tildækket, kan spise,
hvad hun vil, drikke alkohol
eller lade være, sidde mellem
mænd, ikke se mennesker som
rene eller urene. Fundamentet,
hun var kommet til at stå på, og
som hun deler med gammel
danskerne, var kristendommen,
og det gav de ydre rammer en
anden betydning, som gjorde,
hun pludselig kunne modtage
den frihed, det danske samfund
skænkede hende på en helt ny

måde.
Vi har i de seneste år haft et
stort stormløb både fra politisk hold og fra forskellige
foreninger som ateistisk selskab
på Grundloven. Det, som dette
stormløb gælder, er folkekirken
og kongens rolle i den. De
mener, disse institutioner er
umoderne, ingen plads har
i et moderne samfund, hvor
vi har mobiltelefoner og kan
flyve med overlydsfly. Kongehuset med dets privilegier om
ansvarsfrihed, deres slotte og
skib skærer mange i hjertet.
Kirken er overtro og har ingen
plads i en moderne stat. Her
bør der herske religionsfrihed,
for alle religioner er stort set
det samme, nemlig udtryk for
en tid, der har været. De er i
bedste fald unødvendige.
På Grundlovsdagen vil jeg
derfor tale om dette unødvendige, det unødvendiges
nødvendighed, som reformationen og kristendommen er i
vores grundlov. For love er ikke
abstrakte teorier, hvor man
bare skal finde den, der passer
til den moderne tid. Den er
nemlig ikke kommet af sig selv.
Det, vi er i dag, er ikke kommet automatisk, men står på
skuldrene af forfædrene.
Love er udtryk for historie,
tro, magt. Love er udtryk for,
hvad der er op og ned, og
Grundloven er hjertet i alle
de mange, ca. 25.000, love,
som vokser i antal omkring os.
Demokrati er mange ting. Det
betyder folkestyre, men hvad er
folket, og hvem styrer det? Det
første demokrati var det athenske i 400-tallet f.Kr. Her havde
ca. 6.000 frie borgere stemmeret. Ingen kvinder eller slaver.

I DDR og Sovjet, i Kina og
Nordkorea betød demokrati,
at det byggede på kommunistiske og socialistiske ideer om
historien og klassekampen. Det
gav kommunistpartiet monopol, fordi det var historiens
spydspids og kunne tolke den
virkelige historiske sandhed.
Her slog man på, at menneskerettigheder i lige så høj grad
var økonomiske rettigheder
fremfor Vestens frihedsrettigheder for personen. I det sunnitiske Saudi Arabien, Tyrkiet og
i det shiitiske Iran er der også
demokrati. Det bygger på, at
der ikke er love, der strider
mod sharialoven. Den islamiske konferenceorganisation
(OIC) vedtog i Cairo i 1990 en
deklaration, som erklærede, at
menneskerettigheder byggede
på og ikke var i modstrid med
Koranen og Sharialoven.
I Sydafrika, Nigeria, Kenya,
hvor mange er kristne, og der
er demokrati, er grundlaget
ikke individet, men stammerne
og klanerne og loyaliteten mod
dem. I den vestlige verden,
hvor vi har demokrati, som
vi spejler os i, er demokratiet
bygget på frihedsrettigheder
som er liberale, og ligesom
socialismen har udspring i den
franske revolutions tanker om
lighed, frihed og broderskab,
der var et opgør mod konge og
kirke samt adelens privilegier.
Det vestlige demokrati bygger på liberale frihedsrettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ejendomsret,
brevhemmelighed, foreningsfrihed. De opstod i kamp
med kongemagt og privilegier
i 1800-tallet i Danmark. I
Danmark lykkedes det ikke at

afskaffe kirkens og kongens rolle i Grundloven som det f.eks.
gjorde i Frankrig, Tyskland
og Østrig. Kongehus og kirke
forblev også i forfatningerne
for lande som f.eks. England
og Spanien.
Demokrati hviler altså på
nogle historiske forudsætninger, som skaber lovene, og
begrænser den retning, de formuleres i, og hvad der lovgives
om. I Danmark hviler hele lovgrundlaget som i gamle kristne
lande på kristendommen. Men
den ydre individuelle frihed
for den enkelte, uden bånd til
stamme, stand, klan og religion, står på det fundament af
indre frihed, som den luthersk
kristne har fået ligesom den
iranske kvinde i den gule kjole.
Reformation har altså betydning for Danmark og Grundloven, men hvad er reformation? Reformation er ikke noget,
som opstod med Luther. Der
har altid været reformation
i kirken, som jo betyder, at
man sammenligner den forkyndelse af kristendommen,
som man har i ens samtid,
med det, som står i Bibelen.
Så forsøger reformatoren at
rette op på de misbrug og den
ondskab og synd, der har ført
kirken og samfundet væk fra
Bibelens ord. Den reformation,
som Luther stod i spidsen for,
begyndte som en genlæsning af
Bibelen og et voksende ubehag
over det, han hørte og så i samtidens kirke og samfund. Men
Luthers reformation var noget
både John Wycliffe i 1300-tallets England og Johan Hus i
1400-tallets Bøhmen havde
set og sagt på samme måde.
De ville også have Bibelen på
5
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– fortsat
modersmålet, det almindelige
præstedømme, afskaffe munkeordner og pavens magt, lade
nadvergæster få både vin og
brød og mange andre ting.
Da Luther stod for kejseren i
Worms i 1521 blev han dømt
for 18 wyclifittiske kætterier.
Luther ville ikke selv være
original. Han vidste, at reformation var en forpligtelse, og
sagde, at han hellere ville have
alle sine bøger brændt, end at
de skulle dække over Bibelens
ord eller få folk til at misforstå
den. Når Luther derfor talte og
skrev om skoler, ægteskab, kirken og landets regering, så hentede han altid sine argumenter
ud fra sin læsning af Bibelen.
Han tilbød da også folk at lade
sig overbevise af klare fornuftsgrunde og Bibelen om, at han
tog fejl. Hvis det skete, ville
han ændre holdning.
Men lad os se på tre punkter,
hvor Luther fik stor betydning
for Danmark: Skolen, kirken
og synet på regering. Skolen
beskriver Luther i sit skrift til
rådsherrerne fra 1524: Han
fordrer med udgangspunkt
i, at alle kristne er lige meget
præster, at alle skal gå i skole,
både piger og drenge. De skal
lære at kende Bibelen, så de
kan vide, hvem deres Gud er,
og hvori deres frihed består, og
så skal de lære andre nyttige
kundskaber. Skoleideen kender
vi fra alle højkulturer, men
tanken om, at alle børn skal i
skole, er Luthers arv. Det skal
skabe myndige og dygtige forældre, der kan lære deres børn
troen at kende, og børnene skal
lære at læse de kristnes eneste
bog Bibelen. Men de skal også
være med til at gøre samfun6

det bedre og rigere: „Selv om
der nu, som jeg har sagt, ikke
var nogen sjæl, og man slet
ikke behøvede skolevæsen og
sprogkundskaber for Bibelens
og Guds skyld, så ville dette alligevel være begrundelse nok til
at oprette de allerbedste skoler
for drenge og piger allevegne,
at verden for blot at sørge for
ordnede timelige forhold jo har
brug for dygtige veluddannede
mænd og kvinder. Mændene
skal kunne styre land og folk
godt, kvinderne skal kunne
lede og klare hjem, børn og tjenestefolk. Disse mænd må have
været drenge engang, disse
kvinder piger. Derfor skal man
sørge for at uddanne drenge og
piger ordentligt til det.“
I forhold til kirken betød
reformationen jo, at et almindeligt præstedømme var skabt.
Alle døbte skulle læse, synge,
bede – ikke kun præsterne
som hos katolikkerne. Og alle
skulle synge, mænd og kvinder,
selvom det lød ynkeligt og
børnene græd. Salmesangen
blev den lutherske reformations særkende og fik stor
indflydelse på udbredelsen af
budskabet om det almindelige
præstedømme. Tanken om det
almindelige præstedømme var
så radikalt tænkt, at Luther i
skriftet til den kristne adel af
den tyske nation mente, at folk
selv kunne vælge deres præst, ja
selv kvinder kunne være præster, hvis der ikke var mænd.
Dette „demokratiske“ anlæg i
lutherdommen herskede længe
før Grundloven. Da Brorson
i 1729 midt under enevælden
søgte embede med særlig vægt
på diakoni i Aabenraa, var de
stemmeberettigede 163 perso-

ner, deriblandt alle enkerne i
byen!
Samfundet og regeringen
beskrev Luther også ud fra
Bibelen. Det sker i skriftet
om den verdslige øvrighed fra
1523. Her spejler han nationen
i Bibelen. Kongen skal være
som David og Salomon de retfærdige konger, som skærmer
enker, fattige, fremmede og faderløse. De skal sørge for, at de
onde straffes, når de overtræder
loven, og de gode skærmes fra
overgreb. De skal sikre, at der
er frihed for evangeliets forkyndelse og for skoler og for
forsvar mod ydre fjender. Og så
skal de vogte sig for Guds straf
ved magtmisbrug, for de skal
huske, at de kun er konger af
Guds nåde og ikke andet. De
er ikke konger som faraoerne,
der var så guddommelige, at de
kun måtte gifte sig med deres
søstre eller så ophøjede og guddommelige, at alle undersåtter
var slaver som for de persiske
storkonger, der skrev om deres
bedrifter på klipper så højt, at
intet menneske kunne se det.
De var jo gudernes lige, og kun
de skulle kunne læse det. Nej,
den kristne øvrighed, selv kongen, blev straffet af Gud, hvis
han som David tog en kone,
Batseba, fra en fremmed officer,
Urias, eller som kong Akab og
Jazabel stjal og myrdede Nabot
for at få fingre i hans vingård.
Luthers syn på regering er ikke
demokratisk, men Luther giver
en bibelsk kritik og advarsel
til alle magthavere, regenter,
dommere og soldater om at
følge loven og være retfærdige
og ydmyge og leve i Gudsfrygt
for hans vrede.
Denne indflydelse blev

Konfirmationen har knyttet skolen og
kirken sammen siden 1736.

gennem andre reformationer
af kirken bragt op til os – for
historien er det samme skuespil
bare med skiftende kulisser
og skuespillere. Den lutherske
konge tog den politiske magt
fra kirken i reformationen. Ved
enevældens indførelse i 1660
tog han så magten fra adelen.
Alle skulle være lige for loven
under kongen af Guds nåde.
Han sikrede til Brorsons, Kingos og Grundtvigs glæde alle
privat ejendomsret, retssikkerhed, eksaminer som udgangs-

punkt for embeder og meget
mere. Det var ikke noget, der
kom med demokratiet, men
som det byggede på.
Reformationen med dens
vægt på den enkeltes kendskab
til sin frihed og frelse blev i
den pietistiske reformation i
1700-tallet udbygget med skoler med tyngdepunkt i konfirmation, og i den grundtvigianske reformation i 1800-tallet
videreførtes reformationen fra
det kirkelige til det folkelige
område. Både pietismen og

grundtvigianismen blev båret
af et salmesyngende folk, der
byggede skoler og som Luther
ville skabe et kristent folk, der
fik landet til at blomstre som
en rosengård.
Dermed er vi oppe ved
Grundloven af 1849. Den
hviler i det ydre på en forestilling om en styreform, der førte
til monarkiets afsvækkelse på
grund af magtens tredeling
og demokratiets indførelse,
men som man kan læse, så er
disse ydre frihedsrettigheder
i nær forbindelse med den
indre frihed skænket af Guds
nåde. Denne indre frihed gør,
at den kristne kan leve under
enhver styreform. Men kristne har til alle tider vidst, at
den, der bærer magtens ring,
bliver korrumperet. At kunne
udskifte magthaverne gennem
valg lader til at mindske denne
korrumperende virkning af
magt, hvis – som Grundtvig
mente – demokratiet byggede
på et veloplyst folk! ◊
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Sven Pedersen

MIN DOMKIRKE
MIT DOMICIL
Ribe og Ribe Domsogn blev mit domicil i 1961
og har været det lige siden.
I præparandklassen på seminariet havde vi fru
Sloth til kristendomskundskab. Formålet var at
erhverve sig basal viden. Jeg husker, jeg nødig
ville trække „Paulus’ Rejser“ til den mundtlige
eksamination. Havde ikke rigtig styr på, hvorhen og til hvem disse rejser var bestemt.
Senere var Biering Sørensen utrættelig i sit
forsøg på at få os til at forstå Luther.
Er noget gået i glemmebogen, kan det og mere
til erhverves på Folkemødet i oktober. Man
bliver helt forpustet ved læsning af programmet
for de fire dage.

De første år som lærere på Bispegades Skole
boede vi i Nygade. Skulle være vel forbi Domkirken, når skoleklokken lød 7.50. Klokken –
det sidste levn af forbindelsen mellem kirken og
Latinskolen – som også kaldte skolens disciple
til gudstjeneste kl. 10.10 og 13.45.
Heldigvis håndhævede vi, at alle klasser skulle
deltage i juleafslutningen i kirken. Vel kunne der
være lidt uro i geledderne, men jeg tror nok, at
de fleste ved eftertanke har haft en god oplevelse. Desuden oplevede vi Domkirken som perfekt
ramme for Katedralskolens translokation. Når
nu vejrguderne ikke ville tillade den at finde sted
under lindetræerne.
Selv som aktiv i sportens verden og som medrivende forældre blev kirketiden ofte beslaglagt.
Det kan der nu rådes lidt bod på.
Vi har lige været til et barnebarns konfirma8

tion, hvor kun bedsteforældre kunne deltage i
kirken. Dejligt at kunne invitere familie og venner til dåb og konfirmation i Domkirken. Her er
rum til alle.
Og altid skal vi da her i familien, før julemiddagen, have vendt det glade budskab, temaet
dette år og det lille hint, der traditionelt er indeholdt i prædikenen. Næsten som ved dronningens nytårstale, sidder man spændt og venter.
I gamle dage blev julen indledt med, at hornblæserne kravlede op i tårnet og blæste en julesalme ud i hvert verdenshjørne. En tradition, jeg
synes, vi skulle genindføre.

Senere er der blevet mere tid til fællesskabet.
Jeg er fuld af beundring for indsigt, mod og
engagement, som råd, udvalg, ledere, ansatte og
frivilliggrupper udviser. Tordenskjolds soldater?
Nej, det lyder lidt af tvang. Er overbevidst om,
at alle yder en indsats af lyst og glæde til at
medvirke i fællesskabet vedrørende de utallige
arrangementer.
En god start på søndagen, at glide ind på bænken – få sat ord på tilværelsens mysterium. Er
man ved afslutningen ved at falde lidt ind i sig
selv, skal Birgitte Eberts postludium nok få én
på andre tanker.
Hvor var det spændende at have en klasse med
i kirken under Carl-Henning Pedersens udsmykning af apsis. Stå og kikke på bordet med de
mange farvede glasstykker og forestille sig, hvad
mon åbenbarede sig bag buernes forhæng eller
„Under Himlens Store Hvælv.“

Nu som guide med sin gruppe „lade fantasien flyve.“
Tolke, mene, prøve at forstå eller bare synes.
Mange ting, både ude og inde, kan henføres til historiske facts.
Befriende er det at kunne henføre til eksempelvis legender og folkeviser.
Jeg holder meget af at fortælle om Christoffer 1. Denne beretning
indeholder alle elementer.

Vi skylder tak til alle, der utrætteligt har arbejdet
for etableringen af Domkirkepladsen, Kannikegården og sidst afsløringen af Ansgar. Nu er der
sammenhæng – en sand guldgrube. Man glædes
hver gang ved områdets karakteristika. Enten
som fortæller eller bare skrående over pladsen.
Nu tilbydes en tur „I Jacob A. Riis’ fodspor.“
Jacob, som fødtes her „i Domkirkens skygge“.
Kirken, især det bombastiske tårn, satte sit præg
på ham. Selv forklarede han: „Når jeg ville gøre
noget ondt, var det som den trådte mig legemlig
i møde.“
Truende har jeg nu aldrig fundet denne prægtige bygning, men forblæst bliver man altid.

Hov vægter, klokken er slagen otte.
Før starten på vægterturen har „Min Domkirke“ igen været i spil. Tårnvægtere, der udråbte
tiden fra byens kirketårn, har Ribe i sin tid også
haft, men det ligger så langt tilbage i tiden, at
viden herom er sparsom.
Selv frydes jeg ved at slutte aftenen med kl. 11
verset.
Gud fader os bevare – de store med de små!
Hans hellig’ engleskare – en skanse om os slå!
Selv vogte han byen vel! – Vort hus og hjem
har han i gem’ – vor ganske liv og sjæl. ◊
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…
Af Signe von Oettingen, sognepræst og medlem af reformationsudvalget under Ribe Stift

500 ÅRS REFORMATION
ET FOLKEMØDE I RIBE

DE FØRSTE
19 TIMER!
I dagene fra den 12. til 15. oktober 2017 afholder Ribe Stift et folkemøde i Ribe i samarbejde
med otte kommuner, som geografisk ligger
inden for Stiftet, og en lang række institutioner.
Det bliver fire dage med blandt andet debat,
musik, teater, saloner og workshops. Prismen,
som alle arrangementer brydes i, er 500 års
reformation og den virkning, reformationen
har haft på det samfund, som vi lever i i dag.
Folkemødet vil særligt fokusere på fem aktuelle
temaer:
Hvad er staten til for?
Individ og myndighed!
Frihed!
Hånd og ånd!
Mennesket i en affortryllet verden.
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I skrivende stund arbejder vi på højtryk for at
få alle over 180 programsatte arrangementer på
plads. Der bliver meget at glædes over til Folke
mødet, så vi håber, at mange af jer vil sætte kryds
i kalenderen ved disse dage. Det detaljerede
program udkom den 20. juni digitalt og kommer
i et trykt programhæfte efter sommeren.
Domkirken er selvfølgelig det naturlige midtpunkt for Folkemødet. På en overdækket scene
på Domkirkepladsen åbnes Folkemødet torsdag
den 12. oktober 2017 af folketingsmedlem og
forhenværende kirkeminister Bertel Haarder.
Efter åbningstalen giver han mikrofonen videre til Per Vers, som er tidligere elev fra Ribe
Katedralskole, og som vil rappe i samspil med
publikum. I sin rap tager han udgangspunkt i
Folkemødets fem aktuelle temaer. Desuden vil
han fremføre to skrevne tekster/sange: Så Godt

Som Vi Kan, som får premiere samme måned
med en flot musikvideo fra Folkekirkens Skole
tjenestes Luther-projekt. Og Pas Din Tid fra
hans nyeste album, der bygger på Prædikerens
Bog, Kap. 1–8.

500 ÅRS
REFORMATION
ET FOLKEMØDE
I RIBE
TOR. 12. – SØN. 15. OKT. ’17
· Følg med på
www.folkemødeiribe.dk
og Facebook
· Mere end
180 gratis
arrangementer
KIRKogKLØGT.dk

Vi regner med, at der vil være mange mennesker
i byen denne torsdag, da det årlige Stiftsmøde
er flyttet til denne dag. Afslutningsvis opfordrer
Per Vers derfor alle til at begive sig ind i Domkirken til åbningsgudstjeneste. Biskop Elof Westergaard, prædiker og Nicolas Kock Kvartetten
ledsager musikalsk. Det er fire erfarne og velspillende musikere: Michael Olsen, saxofon, Henrik
Gunde, klaver, Nicolas Kock, bas og Karsten
Bagge på trommer. De fire musikere er konservatorieuddannede fra Esbjerg og København og
er aktive og afholdte medspillere på den danske
jazzscene. Men vores domorganist, Birgitte
Ebert, er naturligvis også med ved gudstjenesten.
Hen over eftermiddagen vil der være forskellige mindre arrangementer rundt om i byen.
Bordsamtaler og salonkultur! Det er, hvad
Folkemødet vil inspirere til overalt i byen. Man
kan også deltage i reformatoriske byvandringer
med vores Ribe-guider.
Det er også muligt at blive siddende i Dom
kirken efter gudstjenesten og her opleve en cellokoncert med Christina Meissner og oplæsning af
Luther tekster ved skuespiller Dorothea Baltzer.
Ein neues Lied stimmen wir an hedder forestillingen og vil gennem Luthers salmer spejle hans liv.
Om aftenen opfører Kirkespil Ringkøbing deres udgave af Sten Kaaløs stykke: Martin Luther
– død eller levende. Stykket blev tidligt bestilt af
Ribe Stift. Kirkespil Ringkøbing er kendt for
nogle meget fine opsætninger. Kirkedøren i Wittenberg er det scenografiske midtpunkt, og en
fortæller binder det hele sammen. Man møder
Martin Luther, Melanchton og andre historiske
personer, men også Bob, Ea og andre nutidige personer. Det historiske og nutidige flyder
sammen for at vise, hvor meget Luthers lære
betyder i dag. Kirkespillet er bearbejdet af Judith
Rokamp, Ole Lauridsen og Mogens Thams. Det
opføres i Domkirken kl. 20.00.
Samme aften er der koncert i Sct. Catharinæ
Kirke: Her opføres musik fra det tre-årige
samarbejde mellem Ribe Katedralskole, Ribe
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Domkirke, Sct. Catharinæ Kirke og den lokale
komponist Bo Gunge. Det er værker skabt til
Domkirkens 9 læsninger og kyndelmisseguds
tjenester, som Bo Gunge har komponeret i
samarbejde med Katedralskolens eleverne ud fra
tekst og melodi fra en Luthersalme.
Samme aften præsenterer kulturskolerne i Ribe
Stift deres arbejde med Luthersalmer.
Er man mere til debat, så kan man møde op til
et arrangement med forfatter og videnskabsjournalist Lone Frank og professor Hans Jørgen
Schanz om Det myndige menneske på Ribe
Katedralskole kl. 19.30. Eller man kan vælge
et debatarrangement med Kirsten Andersen fra
Grundtvigs Forum og Hans Ole Bækgård fra
Indre Mission om Det kristne menneskes frihed i
Kannikegården kl. 19.30.
Vil man udvide sin horisont, kan man følge en
forelæsningsrække under Folkeuniversitetet på
Museet Ribes Vikinger. Den første aften lægger
Søren Gosvig Olesen ud med Kristendom og
sekularisering, som handler om følgende: „Med
Luther slippes den kristne religion fri af kirke
og tradition. Det er ikke længere på de kirkelige
handlinger, man skal kende fromheden. Efterhånden, som den ydre autoritet slipper sit tag
i troen, bliver det imidlertid også sværere for
troen at holde sammen på sig selv“.
For biografelskere præsenterer vi en ganske
særlig perle: Under Folkemødet kører et bånd
af film i Seminariehuset. Den første aften vises
dokumentarrækken Der Luther-Code, produceret for ARTE af instruktør Dr. Wilfried Hauke.
12

Wilfried Hauke indleder selv dokumentarrækken, som handler om det moderne selv og reformationen. Diskussionen efter filmen ledes af
kulturminister i Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk. Filmen vises i samarbejde med Biografforeningen. Filmfestivallen gæstes de næste dage
også af Søren Ulrik Thomsen og Marie Vejrup.
To vandreudstillinger dukker op på Folkemødet: For det første udstillingen: 500 år med den
protestantiske præstegård, som tager afsæt i den
berømte udstilling på Historisches Museum i
Berlin i 2013. Udstillingen, der er forsynet med
danske tekster, viser den protestantiske præste
gårds historie og betydning for sognene fra
reformationstiden til i dag – teologisk, politisk
og kulturelt.
For det andet: Luther og jøderne. Den ældre
Luther er berygtet for sine hårde udfald mod
jøderne. Han skriver blandt andet om synagoge
afbrændinger, om ødelæggelse af jødiske huse,
om konfiskation af jødiske skrifter og penge, og
han udtrykker ønsket om, at jøder skal udvises
for bestandigt. Udstillingen er chokerende og
skal nok få gang i en debat om de mørke sider
hos Luther. Lars Ilsøe har oversat et ledsagende
programhæfte til Folkemødet.
Desuden er der naturligvis gratis adgang til
Domkirkemuseet, som har fokus på reformationen. Bibelselskabet præsenterer en bogudstilling,
som viser bøger af reformatorisk betydning og
viser nye udgivelser af bibelen.
Luther in der Nacht. Unge reformerer, er et
arrangement under Ribe Stifts SUK udvalg

(Samtaleforum for Unge og Kirke), hvor efterskoleelever er inviteret til først at opleve grænselandets kabaretgruppe Rødkål og Sauerkrauts
reformationsforestilling Karaoke Luther. Derefter
skal de deltage i et dilemma-laboratorium ud
fra Folkemødets fem temaer, som udmøntes i
selvformulerede teser. I et fakkeltog fra Vittenbergskolen fører efterskoleeleverne teserne op
til Domkirkepladsen, hvor Bertel Haarder og
biskoppen vil lægge ører til de unges teser.
Derefter er der aftensang på Domkirkepladsen, hvor dagen vil afsluttes med fællessang og
en fortælling om Luther og reformationen.
Resten af aftenen byder på Luther-lounge til
midnat, blandt andet på Hotel Ribe. Under
Folkemødet kommer 25 musikstuderene fra
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) til
Ribe under ledelse af Martin Schack. De vil

sørge for fællessang til arrangementerne og spille
egne koncerter hen over Folkemødets fire dage.

Se det videre program på www.folkemodeiribe.dk
eller find Folkemødet på facebook. På stiftets
hjemmeside kan du også tilmelde dig Folke
mødets nyhedsbrev:
www.ribestift.dk/reformationsfejring

Har man lyst til at give en hjælpende hånd
under Folkemødet, kan man enten kontakte
Domsognets menighedsrådsmedlem Solveig
Jørgensen på sfj@jorgensenribe.dk eller mig på
siv@km.dk
Vel mødt til Folkemøde i Ribe! ◊

Og det blev aften,
og det blev morgen den 1. dag!
Dagene under Folkemødet begynder kl. 8.00
med tårnsang fra Borgertårnet, arrangeret af
Tårnborg. I tiden efter reformationen blev de
store festdage sunget ind fra Borgertårnets top.
Det vil blive genoptaget under Folkemødet
med alle morgenglade sangere. Under ledsagelse
af Lars Nykjær på trompet vil der synges fire
salmer til glæde for de ripenserne, der er tidligt
oppe. Derefter er man godt rustet til endnu en
folkemødedag!
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Portrætserie – Domkirkens medarbejdere – kirketjenermedhjælper Peter Oksen
Af Birgitte Ebert

HATTEN AF!
Jeg møder Peter Oksen i
Domkirkens kiosk, hvor han
sidder mellem postkort, bøger
og cd’er og taler med et par
engelsktalende turister, der vil
i Domkirkens tårn og museum. Peter er født i Rejsby og
voksede op i Egebæk. Efter
endt 7. klasse tog han afsted
som fisker og var i 23 år med
som maskinpasser på flere kuttere, der sejlede ud fra Esbjerg
havn. Han er stadig ivrig fisker,
især fra Grønninghoved, hvor
han har campingvognen fast
placeret.
I 1981 og igen i 1992 kom
Peter Oksen galt afsted med
ryggen. Diskusprolaps satte
14

ham ud af spillet, og han måtte
opgive det tunge arbejde på
havet. Efter nogle ansættelser
i forskellige anlægsfirmaer,
måtte han smide håndklædet i
ringen, men under et it-kursus
blev han bekendt med, at der
søgtes hjælp i Domkirken i
forbindelse med sygdom.
Nu har Peter Oksen været
ved Domkirken i ca. 5 år med
en arbejdstid på 40 timer om
måneden. Og det er arbejde,
som han holder af. Han finder
det fleksibelt og beskriver det
som „frihed under ansvar“,
hvor man får lov at gøre sit
arbejde i gode rammer med et
rart arbejdsmiljø. Kontakten

med turister og andre besøgende giver afveksling, og de faste
opgaver som kirketjener på
søn- og helligdage passer godt
til Peters rolige gemyt. Hans
forhold til alle besøgende er
godt, blot har han et krav til
dem af hankøn, der besøger
kirkerummet: „Hatten af, ellers
kan du ikke være herinde“. ◊

Arkitekturpriskonkurrence
Af Tage Rosenstand

MIES
VAN
DER
ROHE
I midten af februar måned kunne man på nettet
læse, at arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg
med Projekt Kannikegården var blevet indstillet
til den Europæiske Unions arkitekturpris, Mies
van der Rohe 2017 blandt 355 projekter i 28
lande. Prisen har fået navn efter den berømte

tyske arkitekt Ludwig Mies van der Rohe
(1886–1969), født i Aachen, uddannet a rkitekt
og tilhørende den modernistiske gruppe. Van
der Rohe vandt stor anerkendelse og fik til
opgave at opføre den tyske pavillon til verdensudstillingen i Barcelona i 1929. Fortsættes side 26
15

Havsteen billeder i Kannikegården
Af Agner Frandsen

HAVSTEEN
I KANNIKEGÅRDEN

Der er bøger, man ikke glemmer, når man først har åbnet
dem. Sådan har jeg det med
Orm og Tyr, Martin A. Hansens værk om religionsskiftet
i Norden. Sproget kan virke
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tungt, men løfter sig, når man
retter blikket mod indholdet.
Den fjerne tid et årtusind
tilbage bliver nærværende som
gjaldt det ens eget liv. Den
samme virkning har bogens

træsnit. De er skåret af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen
og kunne ikke være skabt af
andre.
Da Havsteen i 1978 malede
nye billeder til altertavlen i

Folding Kirke, Ribe Stift, hvor
jeg var sognepræst, lærte jeg
maleren at kende. Det skete,
at talen faldt på døbefonten i
nabokirken i Malt. Havsteen
huskede fonten fra kirkerejserne med Martin A. Hansen
under forberedelsen til Orm
og Tyr. De besøgte kirken en
vinterdag i 1951. I dagbogen
skrev han: „…sikkert den
bedste font, vi har set: kentaur
kriger, bueskytte og to krigere
med sværd. Helt ufatteligt
godt.“ Nu mange år efter
ytrede Havsteen noget om, at
han godt kunne tænke sig at
tegne nogle af fontens motiver.
Det skete i 1991. En halv snes
store kultegninger blev det til.
Overgivet i min varetægt til
senere offentliggørelse.
Selvom kulstifterne tillader
mellemtoner, ejede tegningerne
noget af den samme kraft som
træsnittene. Oprindeligt har
fonten som andre romanske
fonte været bemalet. Farverne
er forlængst gået til, men der
kan næppe være tvivl om, at
Havsteens kultegninger af figurerne, der er gjort med et højst
personligt håndelag, røber det
drama, som den farvede font
udstrålede i middelalderen.
Hverken hos den navnløse
stenmester eller den nutidige
kunstner spores sentimentalitet eller harmonibestræbelser.

Her tales ligeud om kampen
mellem tilværelsens livgivende
og nedbrydende magter.
Udsmykningen består af to
kæmpende par, der er udmejslet i kraftigt relief. Imellem
figurerne er indristet et par
træer og Samsons kamp med
løven. En af de kæmpende
figurer vækker særlig undren.
Det er en kentaur. Kentaurerne – halvt dyr, halvt menneske
– optræder hyppigt i græsk
mytologi. De er fordrukne,
voldelige væsner, der senere
dukker op på europæiske
kirkemure og fonte og tydeligt
nok symboliserer ødelæggende
kræfter. I den græske mytologi
er der dog en u
 ndtagelse. Ken
tauren Keiron. Zeus’ halvbror.
En viis, lægekyndig og barmhjertig skikkelse. Ingen – hverken guder eller mennesker –
gik uhjulpne fra hans hule
på Pelions Bjerg. Kentauren i
Malt optræder på fonten i en
sammenhæng, der gør ham til
Keirons slægtning. En gådefuld
indvandrer fra det gamle Grækenland, der i en jysk landsbykirke får skikkelse af en Kristi
stridsmand.
Havsteens tegninger blev i
2008 offentliggjort i bogen
„Kentauren i Malt – ni ufuldendte krøniker“ – en krønike
for hver af de ni århundreder,
fonten har stået i kirken.

I 2012 – Havsteens hundredår
– var tegningerne udstillet i
Lemvig og på Nivågård.
Jeg har siden spekuleret på,
hvad der skulle ske med disse
tegninger. Andre mennesker
burde have glæde af dem, og de
burde forblive samlet. Da Kannikegården blev bygget, opstod
den tanke, at her kunne tegningerne måske få et blivende
sted. Domsognets menighedsråd var positivt stemt for ideen,
og jeg er i dag meget taknemlig
for, at tegningerne, der nu er
doneret til menighedsrådet,
er ophængt i Kannikegården,
hvor der dagligt færdes mange
mennesker.
Desuden har jeg på fornemmelsen, at tegningerne understreger en sammenhæng, der
er særegen for Ribe. Nemlig at
der med Domkirken, Heinsens
Ansgar, Maltfontens figurer og
det gamle og den nye Kannikegård går en frugtbar linje fra
romansk tid til i dag. En linje,
Havsteen var meget bevidst om.
Derfor: tak for løsningen,
som jeg tror, den gamle maler
ville have fundet rigtig.
Det kan oplyses, at et 20-siders
hæfte om Maltfonten vil være
fremlagt til orientering og
erhvervelse. ◊
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Kortur med Domkirkens Pigekor til Wien.
Af Lotte Bille Glæsel

WIEN

DOMKIRKENS PIGEKOR I MUSIKKENS HOVEDSTAD

Stefansdom

Hvert andet år tager Pigekoret på en udlandstur,
og i år havde vi fået kontakt med formanden for
østrigsk-dansk forening i Wien, Franz Haberhauer. Han hjalp os med at få en fantastisk
spændende, berigende og udfordrende tur.
Onsdag den 24. maj tog 16 forventningsfulde
korsangere mellem 12 og 19 år, 2 forældre og
korleder Lotte Bille Glæsel af sted fra Ribe Bane
gård med retning mod musikkens hovedstad,
Wien.
Planen var, at vi skulle med nattog fra Hamborg både frem og tilbage. For det første fordi
det kunne være hyggeligt og sjovt, og for det
andet fordi vi på den måde sparede to overnatninger på hostel.
Torsdag morgen blev vi hentet på Wien Hovedbanegård af vores guide Franz Haberhauer.
Efter at have bragt vores bagage til Do Step In
hostel tog vi på tur til Schönbrunn – det kejserlige „sommerhus“ bygget af kejser Franz Josef og
Maria Theresia. Haven omkring var formidabel
med fantasiske bede, et zoo og Glorietten, hvor
kejserinden gerne indtog sin morgenmad.
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Foran Schönbrunn

Sidst på eftermiddagen tog vi tilbage til vores
hostel, pakkede ud og spiste derefter wiener
schnitzel og „ben“ på en hyggelig restaurant. Og
som det sidste den dag holdt vi en korprøve, da
en af opgaverne den følgende dag var at synge
en koncert.
Fredag formiddag fik pigerne nogle timer for
sig selv, hvor de blev sluppet løs i en af de store
indkøbsgader, Maria Hilfer Strasse.

Efter frokost tog vi U-Bahn til Yamaha Concert Hall, hvor vi skulle give koncert kl. 15
sammen med Jugendchor Krems. Pigerne sang
på smukkeste vis et program af kirkelig musik
og danske forårs- og sommersange.
Nu var der kun tid til en sandwich, før vi skulle videre til Volksoper, hvor vi skulle se og høre
operetten Flagermusen. Det var en stor oplevelse
for os alle. Forestillingen varede over 3 timer, og
teksten var på wiener-tysk, hvilket kunne være
svært at forstå, men alle var enige om, at det
havde været noget helt unikt at opleve. Vi var
sent hjemme på hostel, men kunne sove helt til
kl. 8 næste morgen.
Lørdag aften skulle vi med toget hjem igen, men
inden da tog Franz, vores guide, os med på en
skøn byvandring gennem Wiens små krogede
gader, forbi Hofburg og Stefansdom, hvorefter
vi endte i Apostelkeller, en restaurant i tre etager
ned i jorden, hvor frokosten skulle indtages.
Også her blev der serveret wienerschnitzel!!
Eftermiddagen tilbragte vi i Prater, som er en
forlystelsespark i lighed med „Bakken“ i København. Vejret viste sig fra sin bedste side, og alle
var glade, men trætte, da vi skulle indtage vort
sidste aftensmåltid – mange fik wienerschnitzel
for 3. gang.!!!
Turen hjem tog vi igen med nattoget. Pigerne
hyggede sig i deres kupéer, og venskaber på tværs
af alle aldersgrupper blev cementeret.
At tage på kortur er på mange forskellige
måder guld værd. Fælles oplevelser og opgaver,
der skal løses, styrker de mange kompetencer,
der kræves for at kunne synge sammen som én
enhed. I et kor vil det altid dreje sig om „os“ og
i mindre grad om „mig“ Det er en vigtig ting at
lære. Og så må man absolut ikke underkende
det sociale aspekt. Jo bedre korsangerne har det
med hinanden, des bedre synger de. ◊

Domkirkens Pigekor ved
restaurant Apostelkeller

Ane og Jenifer foran
Riesenrad, Prater
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Arrangementsbeskrivelse
Ribe Domsogns menighedsudflugt – til det vestlige Sønderjylland.
Tekst: Knud Jensen
Foto: Henning Pedersen

Ved Guldhornsstenene

SOGNEUDFLUGT

I REGN OG SOL
GENNEM
VESTSLESVIG
Vejrudsigten lovede kraftig
regn fra morgenstunden den
midsommerdag, Ribe Dom
sogns menighed skulle på tur
langs Sønderjyllands vestkyst.
Og ganske rigtigt! Da de 44
deltagere satte sig ind i bussen,
begyndte regnen at styrte ned.
Dette kunne dog ikke forhindre højt humør og gennemførelse af det planlagte program.
Snart nåede vi V. Vedsted, hvor
jagtforeningens bålhytte gav
ly til at nyde de medbragte
rundstykker og morgenkaffen.
Og så gik det mod Rømø.
Undervejs blev der dog tid til
at lægge vejen forbi flygtningecentret i Hviding, hvor vi fik
historien om bygningen, der
i tyskertiden var opført som
fælles tysk-dansk grænsebane
gård, bygget tværs over den
gamle grænse. Det var dengang
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Nordeuropas længste banegård.
På Rømø besøgtes først øens
eneste kirke, hvis kirkerum
gennem knopskydninger af
tilbygninger gennem tiderne
har fået sin ejendommelige
form. Også kommandørernes
hattekroge, der hænger ned fra
loftet, er med til at give kirkerummet et særpræget udseende.
Efter besøget i kirken fortsattes nordpå til Nationalmuseets
Kommandørgård. Her fik vi
indtryk af en „kommandørs“
liv og levned. „Kommandør“
er betegnelsen for de tidligere
mange hvalfangerkaptajner, der
havde hjemme på Rømø. Ofte
var de væk i halve år, hvorfor
konerne måtte passe børnene
og bedriften alene. Kommandørgården indeholder tillige
et hvalfangermuseum med et
stort hvalskellet.

Netop som vi forlod Rømø,
standsede regnen, og det gik
nu sydpå langs vestkysten til
Gallehus. Undervejs læste Torben Bramming højt fra biskop
Brorsons interessante visitatsrapporter fra egnens kirker.
I Gallehus besøgte vi stedet
for Danmarks to berømteste
oldtidsfund, guldhornene. Vi
fik historien om fundene og
om deres tragiske endeligt, da
guldsmeden Niels Heidenreich
en nat i maj 1802 brød ind
i kunstkammeret, stjal dem
og smeltede dem om. I den
anledning skrev digteren Adam
Oehlenschlæger sit berømte
digt, Guldhornene, som blev
indledningen til romantikken
i Danmark. Richard Kværnø
berigede os med at deklamere
digtet, som var det Poul Reu
mert selv. Nu var det blevet

rigtigt sommervejr med varme, strålende solskin og høj
himmel, så vi tog os en pause
og „hilste“ guldhornene i
hjemmelavet snaps.
Så nåede vi frem til Møgel
tønder. Den medbragte frokost
blev indtaget ved Slotsfelt-
laden, der er en næsten 200
år gammel lade, der nu er
restaureret og indrettet som
kulturminde. Den stråtækte
lade ligner en omvendt båd.
Dens trækonstruktioner er helt
unikke, og inde i laden føler
man sig som i en stor katedral.
Efter en slentretur gennem
Møgeltønders berømte hovedgade var det tid til et besøg i
Schackenborgs park. En fremragende guide førte os gennem
den smukke park og fortalte
slottets og Schackfamiliens
spændende historie.
Dagen afsluttedes med et
veldækket kaffebord i Trøjborg
Hovedgårds private gemakker, hvor husets frue med stor
entusiasme og fortælleglæde
fortalte os gårdens historie og
om dens nuværende drift som
stort kreaturlandbrug med 180
malkekøer.
Kl. 18.00 var vi atter i Ribe
efter en begivenhedsrig dag –
og så kom regnen igen!! ◊

I Slotsparken ved
Schackenborg

Frokost ved
Slotsfeltladen

I Rømø Kirke
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Arrangementsbeskrivelse
Ret til ændringer forbeholdes. Forsalg: www.billetten.dk, børn og studerende ½ pris.

31. AUGUST – 3. SEPTEMBER

ROMANTIK
Gade og Langgaard

RUED LANGGAARD FESTIVAL 2017

TORSDAG 31/8

KL. 20 · ENTRÉ 120 KR.

KL. 22 · GRATIS

Sct. Catharinæ Kirke

Quedens Gaard

HOLGER DANSKE

KL. 16.30 · GRATIS

Domkirkepladsen

ÅBNINGSKONCERT

Bl.a. Elverskud i Ribe,
arrangement af Bo Gunge.
Hr. Oluf: David Danholt
Elverkongens datter:
Signe Asmussen
Moderen: Andrea Pellegrini
Lokale korsangere
Prinsens Musikkorps
Dirigent: Casper Schreiber
Koncept og instruktør:
Esben Tange
Kostumer: Birthe Hald.
KL. 19 · GRATIS

Kannikegården, Langgaard Salen

NIELS W. GADE KORT

Foredrag ved Inger Sørensen.
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Dramadokumentarisk koncert
om kunstneren Niels W. Gade,
der kom i klemme, da der
udbrød krig mellem Danmark
og Preussen i 1848. Undervejs
får vi indblik i tankerne bag
musikken, den anspændt
politiske situation og Niels W.
Gades liv i både København
og Leipzig. Den patriotiske
sangcyklus Holger Danske, om
nationalheltens bedrifter i lyst
og nød, er skrevet på tærsklen
til skæbneåret 1864.
Baryton: Simon Duus
Klaver: Berit Johansen Tange
	Klaver i Tre Karakterstykker for
firhændigt klaver: Per Salo
Lysdesign: Lars Egegaard
Sørensen
Præsentation: Esben Tange.

LANGGAARD
LOUNGE

Mød aftenens kunstnere og
Inger Sørensen, der kender
Niels W. Gade bedre end
nogen anden.

FREDAG 1/9
KL. 10.30–11.15 · GRATIS

Ribe Katedralskole

FOREDRAG OM
1. SLESVIGSKE KRIG

(1848–51) (Treårskrigen).
Ved historiker Inge Adriansen
KL. 11.40–12.15 · GRATIS

Ribe Katedralskole

RAMA STRINGS

Studerende fra Det Jyske
Musikkonservatorium
Dirigent: Henrik Brendstrup.

KL. 15.00 · GRATIS

KL. 22 · GRATIS

Kannikegården, Langgaard Salen

Quedens Gaard

GULDKYSTEN

Daniel Dencik: Guldkysten
(2015) (115’)
I 1836 rejser en ung dansk
botaniker til Dansk Guinea
(i dag Ghana). Planen er
at opdyrke junglen med
blomstrende kaffetræer, men
opholdet udvikler sig til et
fatalt møde med en kultur,
der bygger på et menneskesyn
skabt under slaveriet. Samtidigt
viser det sig, at det afrikanske
kontinent rummer oprindelige
skikke og naturkræfter, der er
uforenelige med et borgerligt,
vestligt liv.
KL. 20 · ENTRÉ 120 KR.

Sct. Catharinæ Kirke

DE HIGER OG SÖGER
– ROMANTISKE
VIOLINSONATER
Den romantiske ånd er stærk
og fri i en lang række af Niels
W. Gades og Rued Langgaards
værker for violin og klaver.
De to komponister skriver i
hvert sit århundrede videre på
romantikken, der i Danmark
blev indvarslet med den unge
Adam Oehlenschlägers debut
Digte 1803. Musik og ord
akkompagneres af billeder af
det danske land.
Violin: Christina Åstrand
Klaver: Per Salo
Oplæsning: Camilla Bendix
	
Lysdesign: Lars Egegaard
Sørensen.
Koncerten sendes direkte på
DR P2.

LANGGAARD
LOUNGE

Mød aftenens kunstnere og
Inger Sørensen, der kender
Niels W. Gade bedre end
nogen anden.

SØNDAG 3/9
KL. 10 · GRATIS

Ribe Domkirke

GUDSTJENESTE

Med musik af Niels W. Gade
og Rued Langgaard.
KL. 13 · GRATIS

LØRDAG 2/9
KL. 11 · ENTRÉ 80 KR.

Ribe Domkirke

GADES ORGEL

Orgel: Jakob Lorentzen

Kannikegården, Langgaard Salen

LANGGAARDS
BISKOP

Elof Westergaard: Det
teologiske miljø i Ribe Dom
kirke på Langgaards tid.
KL. 13.30 · GRATIS

KL. 15 · ENTRÉ 120 KR.

Sct. Catharinæ Kirke

AFGRUNDSMUSIK

Esbjerg Ensemble og Den
Danske Klavertrio m.fl.
KL. 20 · ENTRÉ 120 KR.

Sct. Catharinæ Kirke

DET ER FORBI

Både Niels W. Gade og Rued
Langgaard var romantikere
dybt ind i sjælen, og de var
begge inspireret af poesien i
Schumanns musik. I adskillige
af sine værker drømmer
Langgaard sig tilbage til Gades
tid, som han oplevede som et
historisk højdepunkt.
Koncerten tager form som
en tidsrejse, hvor musikken
akkompagneres af historiske
fotos fra Gades og Langgaards
verdener i København, Leipzig,
Helsingborg og Ribe.
Klaver: Marianna Shirinyan.
KL. 22 · GRATIS

Quedens Gaard

LANGGAARD
LOUNGE

Mød aftenens kunstnere og
Inger Sørensen, der kender
Niels W. Gade bedre end
nogen anden.

Kannikegården, Langgaard Salen

EN DOMORGANIST
UDEN LIGE

Bendt Viinholt Nielsen: Om
Rued Langgaards bryderier
med menigheden i Ribe
Domkirke
KL. 14.30 · GRATIS

Kannikegården, Langgaard Salen

HVEM VAR DORA?

En kvinde ved navn Dora, som
Rued Langgaard øjensynligt
mødte i Kyrkhult i Blekinge i
sommeren 1913, er en vigtig
nøgle til at forstå Langgaards
musik. Men hvem var Dora?
Claus Falk-Larsen præsenterer
nyt i sagen.
KL. 16 · ENTRÉ 150 KR.

Ribe Domkirke

EFTERKLANGE

Sønderjyllands Symfoniorkester
Dirigent: Per-Otto Johansson
Violin: Christina Åstrand
Klaver: Per Salo
Bl.a. Niels W. Gades og
Langgaards violinkoncerter
og Langgaards Symfoni nr. 3
Ungdomsbrus.
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KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERT-

BESKRIVELSER
J.S. BACHS
GOLDBERG VARIATIONER
KONCERT · Fællesrum, Kannikegården

PRINSENS
MUSIKKORPS

KONCERT i Domkirken
FREDAG 18. AUGUST
KL. 16.30 · Entré 150 kr.
eller med partoutkort til kammer
musikfestivalen.

Eleutheria Trio:
Violin: Kana Sugimura
Bratsch: Michel Camille
Cello: Franz Ortner

Arrangeret i samarbejde med Esbjerg
Internationale Kammermusik Festival.

Se mere på www.eicmf.dk

SING-ALONG MORGENSANG AF ELVERSKUD
KONCERT · Domkirkepladsen
PRØVE
Tirsdag 29. august kl. 19.30
i Kannikegården
GENERALPRØVE
Torsdag 31. august kl. 15.00
i Kannikegården
KONCERT
TORSDAG 31. AUGUST
KL. 16.30
Vær med til at åbne den årlige Rued
Langgaard Festival på Domkirkepladsen med den 7-stemmige udgave af
Morgensang af Elverskud.
Der opføres uddrag af Niels W.
Gades Elverskud i et arrangement af
komponisten Bo Gunge. Ved dårligt
vejr går vi i Domkirken.
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De medvirkende er
Elverkongens datter: Signe Asmussen
Moderen: Andrea Pellegrini
Hr. Oluf: David Danholt
Prinsens Musikkorps
Dirigent: Casper Schreiber
Unge skuespillere fra Drakomir
Kostumer: Birthe Hald
Iscenesættelse: Esben Tange
Prøve:
Tirsdag 29. august kl. 19.30
i Kannikegården ved Lotte Bille
Glæsel/Birgitte Ebert – for dem, der
gerne vil have musikken indstuderet.
Generalprøve:
Torsdag 31. august kl. 15.00
i Kannikegården ved dagens dirigent
Casper Schreiber.
Tilmelding til Birgitte Ebert på
beb@km.dk, angiv stemmetype
(Sopran I og II, alt, tenor I og II eller
bas I og II). Der udsendes noder pr.
mail, og det er helt gratis.

TORSDAG 28. SEPTEMBER
KL. 19.00 · Entré kr. 125
kr. 75 u. 25 år
Prinsens Musikkorps har fungeret i
mere end 300 år – næsten uafbrudt
og altid for det samme regiment. I en
periode på 9 år måtte regiment – og
publikum – undvære musik på grund
af nedskæringer, men musikkorpset
blev genetableret i 1941, hvor de
danske militærorkestre virkede som
musikalsk modvægt til de tyske orkestre under besættelsen. Herfra har
musikkorpset udviklet sig til en moderne og traditionsbevarende del af
dansk kulturliv. Musikkorpset indgår
i Forsvarets stab på ca. 90 musikere.
Selve korpset består af 16 musikere
og har hjemsted på Skive Kaserne.
Dirigent: Ole Edvard Antonsen.

LUTHER OG
ADVENTSSTÆVNE FOR
BØRN
i Domkirken

LØRDAG 11. NOVEMBER
KL. 15.30 · Gratis
Traditionen tro holder FUK, Folke
kirkens UngdomsKor, stævne i Dom
kirken.
Ca. 150 børn fra Ribe Stift mødes
til sang hele dagen og slutter af med
en koncert, hvor dagens resultat kan
høres. På programmet er Luther
salmer i nye og gamle arrangementer
samt musik til advent.
Dirigent: Henrik Skærbæk Jespersen.

SENIOREFTERMIDDAGE
i Kannikegården, onsdage kl. 14.30–16.30
GRATIS, uden tilmelding
ONSDAG 20. september

JØRGEN BORK HANSEN
Hvilket liv og hvilket værk!
Den russiske forfatter Fjodor
Dostojevskij skildret gennem
hans breve.
Når jeg læser Dostojevskijs breve tænker jeg: Hvilket menneske har kendt
lidelsen ved at leve som han? Fattigdommen, mennesket i lidenskabernes,
lasternes og sygdommens vold. Mennesket værgeløst prisgivet menneskelig

grusomhed, menneskets ydmygelse
og ynkværdige fornedrelse – han har
prøvet det alt sammen selv … Og så
samtidig: „I nogle øjeblikke føler jeg
en lykke, som er utænkelig under normale forhold, og som andre mennesker
ikke kan gøre sig begreb om. Jeg føler
da den fulde harmoni i mit indre og i
hele verdensaltet, og så stærk, så sød er
denne følelse, at man for få sekunder
af en sådan salighed kunne give ti år
af sit liv, ja, hele livet’.“ Ud af dette
spændingsfelt skriver Dostojevskij sine
breve og sine romaner.

Jørgen Bork
Hansen

Torkild Funder

ONSDAG 8. NOVEMBER +
ONSDAG 15. NOVEMBER

TORKILD FUNDER
Egnens stemmer – en gammel
rejse i det jyske
I 1977 begyndte en sammenlægning
af de tre lokale museumssamlinger i
Kjellerup, Hinge og Thorning i egnen
syd for Viborg. Digteren Blichers
land, som mange har kaldt området.
Det var museumsmanden og forfatteren Peter Seebergs ide, at materialet fra de tre gamle samlinger skulle
samles i de tidligere avlsbygninger
til præstegården i Thorning som et
Blicheregnens museum. Seeberg var
leder af Stiftsmuseet i Viborg, og han
ansatte nu mig til at etablere et fælles
magasin for de mange genstande
og til at udarbejde en række ideer,
fortællinger og forløb, som kunne

anvendes i den kommende egnsudstilling i avlsgårdens bygninger.
I de år rejste jeg meget og arbejdede freelance på de hjemlige museer,
interesseret i deres genstande og fortællinger ligesom i de fjerne landes.
En rejse i Danmark havde jeg som
41-årig egentlig aldrig foretaget. Nu
var chancen der for en rejse i Jylland
og begejstret flyttede jeg i november
1977 ind i præstegårdsforpagterens
forladte rum i Thorning. Nogenlunde
i de kubikmeter luft, hvor Blicher
skrev „En landsbydegns dagbog“ godt
150 år før, da præstegården lå der.
Vinteren varede hen til april, og
om den tid og dens rejser handler
foredraget. Rejser til museers begyndelse og årsager, rejser til mennesker
og deres ting og til følgesvenden
Steen Blicher. Og måske dybest:
Rejser til steder og deres kraft.
Der vises lysbilleder.

LØRDAGS
UNIVER
SITETET
i Langgaard Salen
Efteråret 2017 byder på to arrangementer i Lørdagsuniversitetet i et
samarbejde med Sydvestjysk Folke
universitet, Esbjerg. Det følgende
er kun en kort foromtale. En mere
udførlig omtale, herunder vedrørende
tilmelding, kan senere findes på Ribe
Domkirkes hjemmeside.
LØRDAG DEN 4. NOVEMBER
KL. 10.00–13.00

LONE FATUM,
UNIVERSITETSLEKTOR
EMERITUS
Foredrag om Reformationens
frihedstanker og den vending, der i
de senere år er sket i Paulus-forskningen. Luther hentede sit begreb
om et kristen menneskes frihed hos
Paulus, men peger det også frem mod
moderniteten?
LØRDAG DEN 18. NOVEMBER
KL. 11.00–14.00
(bemærk tidspunktet)
Fra Kristkirken på Vesterbro

METTE GRAMSTRUP,
SOGNE- OG
UNGDOMSPRÆST
Taler om styrker og svagheder ved
Reformationen i forhold til nutiden
og fremtiden. Foredragets perspektiv
vil være både teologisk og samfundsvidenskabeligt med afsæt i den
voksende kritik af autoriteter og den
postfaktuelle verdensorden, der synes
at brede sig sammen med en skepsis
over for elitens værdier.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
FREDAG 18. AUGUST
KL. 16.30 · 150 kr. /partout

ONSDAG 6. SEPTEMBER
KL. 19.30–21.00

ONSDAG 4. OKTOBER
KL. 19.30–21.00

KANNIKEGÅRDEN

Kirsten Thaisen og Henrik Alsted
indleder

Hanne Albinus indleder

J.S. BACHS GOLD
BERG VARIATIONER

31. AUGUST – 3. SEPTEMBER

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN

RUED LANGGAARD
FESTIVAL

TORSDAG 28. SEPTEMBER
KL. 19.00 · Entré kr. 125/75

ONSDAG 20. SEPTEMBER
KL. 14.30–16.30
Gratis, uden tilmelding

Se side 24 for omtale
DOMKIRKEN

Se side 22–23 for omtale og program

PRINSENS
MUSIKKORPS

SENIOREFTER
MIDDAG

Se side 25 for omtale
KANNIKEGÅRDEN

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN

TORSDAG 12. OKTOBER –
SØNDAG 15. OKTOBER

FOLKEMØDE I RIBE

Se side 10–13 for omtale
RIBE BY OG NÆRMESTE
OMEGN
LØRDAG 4. NOVEMBER
KL. 10.00–13.00

LØRDAGS
UNIVERSITETET

Se side 25 for omtale
KANNIKEGÅRDEN

– fortsat fra side 15
I 1940 emigrerede Mies van der Rohe til USA,
da hans arkitektur havde svære vilkår efter 1933
og af det nazistiske styre blev erklæret for at være
utysk. Den fornemme pris blev oprettet i 1987
i et partnerskab mellem Europakomissionen og
Fundació Mies van der Rohe, Barcelona.
I marts måned havde dommerkomiteen pillet
40 projekter ud, som gik videre i konkurrencen
– blandt disse var der tre danske, hvor Lundgaard & Tranberg havde to projekter: Kvæsthusbroen i København og Kannikegården. I april
rykkede Projekt Kannikegården op blandt de
fem finalister. Denne placering medførte i maj
besøg af syv dommere samt nogle fra Fundació
Mies van der Rohe og et fotohold fra Barcelona.
Dommerbesøget indebar et offentligt foredrag i
Langgaard Salen, hvor arkitekterne Lene Tranberg og Erik Frandsen på engelsk forelagde
projektet i ord og billeder. Dagen efter foretog
dommerne en nøje gennemgang af bygningen.
Dommerpanelet er valgt blandt europæiske
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arkitekter og gælder kun for én prisuddeling.
Prisen er én gang før uddelt til en dansk arkitekt,
Henning Larsen, i 2013 med et islandsk projekt.
Så var der kun at afvente dommernes afgørelse!
Vinderen blev et hollandsk projekt, De Flat
Kleiburg – et projekt, som havde til formål at
revitalisere en boligblok med 500 lejligheder. De
øvrige finalister var 1) et museum i Warszawa for
massakren i Katyn, 2) et museum for en fransk
koncentrationslejr i Riversaltes, 3) en beboelsesejendom, Ely Court i London og 4) Kannikegården.
To repræsentanter fra menighedsrådet var til
stede i Barcelona 26. maj ved overrækkelsen af
det synlige bevis for at være blandt finalisterne.
Vinderpræmien var på 60.000 Euro.
Inden overrækkelsen var der en konference
med indlæg af de fem deltagende projekter med
tilknyttede rundbordskonferencer. Konferencen

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Efterårssæson 2017

ONSDAG 8. NOVEMBER
KL. 14.30–16.30
Gratis, uden tilmelding

SENIOREFTER
MIDDAG

Se side 25 for omtale
KANNIKEGÅRDEN

LØRDAG 11. NOVEMBER
KL. 15.30 · GRATIS

LUTHER OG
ADVENTSSTÆVNE

BØRNEKOR I DOMKIRKEN
ONSDAG 15. NOVEMBER
KL. 14.30–16.30
Gratis, uden tilmelding

SENIOREFTER
MIDDAG

Se side 25 for omtale
KANNIKEGÅRDEN

LØRDAG 18. NOVEMBER
KL. 11.00–14.00

LØRDAGS
UNIVERSITETET

Se side 25 for omtale
KANNIKEGÅRDEN

BØRNEKOR

PIGEKOR

KORPRØVER: Torsdag 15.15–16.10
ØVESTED: Kannikegården

KORPRØVER: Torsdag 16–17.30
ØVESTED: Kannikegården

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

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

Efter sommerferien starter korene igen torsdag d. 7. september.

RIBE KAMMERKOR
KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
ØVESTED: Kannikegården

Ribe Kammerkor er et blandet
kor med 34 medlemmer.
Koret deltager årligt i 4–5
arrangementer i Domkirken
samt ved forårs- og jule
koncerter.
Ved den første prøve øves
først og fremmest til korets

medvirken ved åbningsceremoni af Rued Langgaard Festival
den 29. august.
I begyndelsen af november
skal Kammerkoret på tur til
Ely, hvor der blandt andet skal
synges i byens store katedral
ved to koncerter.
Nye medlemmer er velkomne. Efterårssæsonstart tirsdag
den 27. august. Optagelse sker
efter en stemmeprøve.

Fra september ledes Børne- og Pigekor af Camilla Bunk og
Lotte Bille Glæsel, mob. 28 92 58 35 lottebilleg@gmail.com

fandt sted i en stor hal, hvor 40 af de indstillede
projekter var udstillet.

Vejret var
fantastisk flot, så
ceremonien, der
foregik udendørs
i pavillonen kl.
20.30, blev en
fin oplevelse for
de 150 deltagere.

Kannikegården vandt ikke! At være blandt de
fem finalister er dog så stort, at det har givet
Kannikegården det blå stempel og en uhørt interesse fra arkitekter, arkitektstuderende og andre
med interesse for arkitektur. Dette har gjort
Kannikegården til et fint rejsemål for turister.
I slutningen af 2016 fik Kannikegården i
øvrigt Esbjerg Kommunes Byfonds arkitekturpris
for nyskabende arkitektur på et historisk sted. Det
var Byfondens 40-års jubilæumspris. ◊
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
August

September

Oktober

November

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

SØNDAG DEN 3. SEP
KL. 10
12. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 5. NOV
KL. 10
Alle helgens dag
Jens Torkild Bak

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

SØNDAG DEN 10. SEP
KL. 10
13. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 1. OKT
KL. 10
16. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe

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

SØNDAG DEN 17. SEP
KL. 10
14. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 24. SEP
KL. 10
15. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 8. OKT
KL. 10
17. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
TORSDAG DEN 12. OKT
KL. 15
Åbningsgudstjeneste
Folkemødet
Elof Westergaard
SØNDAG DEN 15. OKT
KL. 10
18. søndag efer Trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 22. OKT
KL. 10
19. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 29. OKT
KL. 10
20. søndag efter Trinitatis
Elof Westergaard
TIRSDAG DEN 31. OKT
KL. 18
Reformationsgudstjeneste
Jens Torkild Bak
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SØNDAG DEN 12. NOV
KL. 10
22. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 19. NOV
KL. 10
23. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 26. NOV
KL. 10
Sidste søndag i kirkeåret
Torben Bramming

December

Gudstjenester
i Seem Kirke

SØNDAG DEN 3. DEC
KL. 10
1. søndag i advent
Jens Torkild Bak

August
SØNDAG DEN 6. AUG
8. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken

SØNDAG DEN 10. DEC
KL. 10
2. søndag i advent
Torben Bramming
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 13. AUG
KL. 10
9. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

TORSDAG DEN 14. DEC
KL. 19
De ni læsninger
Signe von Oettingen og
konfirmander
SØNDAG DEN 17. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 24. DEC
KL. 14
Juleaften
Torben Bramming
SØNDAG DEN 24. DEC
KL. 16
Juleaften
Jens Torkild Bak
MANDAG DEN 25. DEC
KL. 10
Juledag
Elof Westergaard
TIRSDAG DEN 26. DEC
KL. 10
2. juledag
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 31. DEC
KL. 16
Nytårsaftensdag
Jens Torkild Bak
MANDAG DEN 1. JAN
KL. 15
Nytårsdag
Torben Bramming

SØNDAG DEN 20. AUG
KL. 10
10. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 15. OKT
18. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken
SØNDAG DEN 22. OKT
19. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken
SØNDAG DEN 29. OKT
KL. 10
20. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 27. AUG
11. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken

TIRSDAG DEN 31. OKT
KL. 17
Reformationsgudstjeneste
Torben Bramming

September
SØNDAG DEN 3. SEP
KL. 10
12. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

November
SØNDAG DEN 5. NOV
KL. 10
Alle helgens dag
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 10. SEP
13. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken

SØNDAG DEN 12. NOV
22. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken

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

SØNDAG DEN 19. NOV
KL. 10
23. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 24. SEP
15. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken

SØNDAG DEN 26. NOV
Sidste søndag i kirkeåret
Se Domkirken

Oktober
SØNDAG DEN 1. OKT
KL. 10
16. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe

December
SØNDAG DEN 3. DEC
KL. 10
1. søndag i advent
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 8. OKT
17. søndag efter Trinitatis
Se Domkirken

SØNDAG DEN 17. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Torben Bramming
SØNDAG DEN 24. DEC
KL. 15.30
Juleaften
Torben Bramming
MANDAG DEN 25. DEC
KL. 10
Juledag
Signe von Oettingen
TIRSDAG DEN 26. DEC
KL. 10
2. juledag
Torben Bramming
MANDAG DEN 1. JAN
KL. 16.30
Nytårsdag
Torben Bramming

SØNDAG DEN 10. DEC
2. søndag i advent
Se Domkirken
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og
møbler. Møbler afhentes og udbringes tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
Von Støckens Plads 4, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
KIRKENS KORSHÆR
Nørremarkens Genbrug
Industrivej 22, Ribe
Tlf. 75 42 10 87
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Tlf. 75 44 12 33 / 26 95 86 34
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 13.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten
MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

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

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

– din hjælp gør forskellen
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Detalje fra bænke i hovedskibet. Bænkene er udført i umalet eg af snedkermester Hans Dau og
sønnen Einer Dau, Ribe.
Udsmykningen var et samarbejde mellem Jacob Helms, H.C. Amberg og snedkermester Dau.
De 50 bænke blev påbegyndt i 1904, og den sidste leveret i 1927.

KIRKogKLOGT.dk

INDHOLD
Grundlovstale Grundtvigskirken 2017
Min Domkirke mit domicil
Om Folkemødet
Portrætserie – Peter Oksen
Mies van der Rohe Prisen
Havsteen i Kannikegården
Kortur med Domkirkens Pigekor til Wien
Årets sogneudflugt
Rued Langgaard Festival 2017
Arrangementkalender
Gudstjenesteliste

