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Kære Domsogn
Sensommeren er over os og dermed den årlige Rued Langgaard festival, som i år
sætter fokus på offeret. Det er for kristendommen et velvalgt emne, idet vores tro
bygger på Guds søns offer af sig selv. Han viste, at vi alle som han selv er ofre, men
han viste også, at det ikke er det væsentlige at forstå Gud og mennesket som offer.
Vores tro er på opstandelsen fra offerrollen ved Guds hjælp og eget knofedt.
Vi tager i år afsked med organisten Lotte Bille Glæsel, som har søgt nye udfordringer. Vi kommer til at savne hendes store engagement og fine musik gennem 9 år.
Domprovst Jens Torkild Bak har 25 års jubilæum, og det vil vi fejre og håber, han
bliver ved med at berige menigheden gennem de næste år. Den 5. august vil der
være en lille reception efter gudstjenesten, som vi håber mange har mulighed for
at møde op til. Ellers er der igen til efteråret en lang række foredrag, koncerter og
sangaftener, der kan gøre os klogere på Gud og mennesker i almindelighed.
Torben Bramming
Sognepræst
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Artikel
Af songepræst Torben Bramming

VERDENS FØRSTE
FOLKEVISEBOG

HUNDRED
VISEBOGEN
På Liljebjerget udi Ribe skete der
i 1591 en sensation – verdens
første folkevisebog blev trykt.
Egentlig er det jo mærkeligt, at
den netop skulle trykkes i Ribe.
Folkeviserne fik med refor
mationens interesse for nationen en renæssance. Det siges,
at det særligt var hos adelen,
men det kan skyldes, at der
ikke findes kilder til borge4

res og bønders sangvaner. I
hvert fald blev folkeviserne fra
middelalderen sunget igen,
og man begyndte i borgenes
fruer-stuer at samle dem. Men
det var ikke organiseret.
Heldigvis havde Ribe den
rette mand på det rette sted.
Anders Sørensen Vedel, som
boede på Liljebjerget i Ribe,
havde fået den ærefulde titel:

Rigshistoriker. Han var af
Frederik 2. blevet bestilt til at
skrive en Danmarkshistorie,
som skulle videreføre Saxos, dér
hvor denne slap i 1200-tallet.
Anders Sørensen Vedel var en
yderst belæst og betydningsfuld
mand. Han havde været vejleder og rejsekammerat for den
højadelige Tycho Brahe under
dennes studier i Europa. Han

havde været i Wittenberg og
opnået den højeste teologiske
grad og havde omgåedes de ypperste videnskabsmænd i tiden.
Hjemme i Ribe begyndte
han at lægge planer for den
nye Danmarkshistorie. Den
skulle nemlig skrives efter alle
kunstens regler. Derfor søgte
han i flere omgange rejsetilladelse og indsamlingstilladelse

hos kongen. Han ville rundt i
Danmark og opsøge klosterbiblioteker og stadsarkiver for at få
de bedste kilder til bogen. Han
ville se slagmarkerne selv. Under en af sine lange rejser, hvor
hans svigerfar, Ribes biskop
Hans Laugesen, var med, opmålte han f.eks. fra kirketårnet
i Lund slagmarken fra krigene
mod Christian 2. med instru-

Vedels Anlæg er opkaldt efter
Anders Sørensen Vedel. Her står en
buste af ham. På soklen er der en
kobberfrise, der forestiller den unge
Anders, som undervises af den gamle
kansler Johan Friis.

menter lånt af Tycho Brahe.
Tycho Brahe havde jo sit berømte observatorium Uranien
borg på Hven. Her besøgte
5

…
– fortsat

Titelblad til Hundredvisebogen trykt i Ribe af Hans Brun 1591

Vedel ham flere gange, men ét
besøg blev afgørende. I 1587
var han på øen på samme tid
som Dronning Sofia. En storm
gjorde, at dronningen ikke
kunne forlade øen i flere dage.
Det betød, at Vedel, Brahe og
dronningen spiste aftensmad
sammen. Under disse måltider,
hvor snakken fordrev tiden,
kom man på Tycho Brahes
foranledning også ind på folkeviserne, som dronningen og
dennes hofdame, Tychos mor,
var voldsomt interesserede i.
Anders Sørensen Vedel blev her
opfordret til at sende nogle af
de gamle viser til dronningen.
I den forbindelse bad han om
at måtte bearbejde et udvalg, så
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han kunne præsentere dem på
bedste vis.
Efter denne visit drog han
igen tilbage til Ribe. Her gik
han i gang med at gennemgå
de mange dokumenter og optegnelser, han havde foretaget
til bogen om Danmarkshistorien. Men Vedel var optaget af at
få alle kilderne med: erhvervet,
landbruget, antallet af mennesker i landet, fiskeriet og ikke
mindst oldtidens mindesmærker. Men desværre for os, blev
han offer for samme syge som
licentiaten i Poul Martin Møllers „En dansk students eventyr“: Han fik samlet så meget
viden og kom på så mange
svinkeærinder, at han over

hovedet ikke fik koncentreret
sig om sin krønike.
Et af svinkeærinderne var
Hundredvisebogen med folke
viserne, som han i øvrigt blev
rykket for flere gange bl.a. af
Tycho Brahes mor. Men planen
om at skabe et trykkeri i Ribe
ved siden af sit observatorium
og den smukke renæssancehave
og det enorme bibliotek fik
ham til at trække sagen i hele
fem år. I 1591 lod han så endelig bogen printe på Liljebjerget
af bogtrykkeren Hans Brun,
som kom til at stå for yderligere 12–13 udgivelser.
Hundredvisebogen består af
tre afdelinger. Med folkeviser
om konger og dronninger,

Hundredvisebogen, side 167

„Hun kom uden tynge, hun kom med fred,
hun kom goden bonde til lise,
som den om Dronning Dagmar, med historiske viser som
dem om Niels Ebbesen og
Ebbe Skammelsøn og endelig
med ridderviser som den om
Hagbart og Signe. Vedel brugte
mange forskellige kopier, der
indbyrdes varierede, men han
skrev dem sammen og forbedrede versene dér, hvor de
haltede, for Vedel var også en
stor rimsmed og digter af flere
salmer.
Især blev der føjet vers til i
Dagmarviserne, hvor Vedel
lader Dagmar lande på Mandø
med junker Strange efter frierfærden til Bøhmen. Det mest
berømte er afslutningsverset,
der også står skrevet på Anne

havde Danmark altid sådanne blomster,
man skulle dem ære og prise.“

Marie Carl-Nielsens statue af
Dagmar på Slotsbanken.
Hundredvisebogen er ganske
vist bestilt af Dronning Sofia,
men læser man forordet, kan
man se, at den også er rettet
til den menige mand, til „vi
danske“. Vedel skriver selv,
at viserne både skal gavne
og fornøje, men også vise os
ærefulde dyder og bedrifter fra
fortiden. Desuden er det - som
noget nyt – også skønheden i
ordene, som fremhæves. Så om
ikke andet kan man synge og

læse dem for det, så man kan
bruge dem til „tidkort“, som
det hedder.
Højskolesangbogen rummer
mange af Vedels indsamlede
viser, så på den måde lever
de videre rundt om i landet.
Domkirkens klokkespil har
nærmest bragt dem til ripensernes sind og hjerte, for her
spilles visen om Dronning
Dagmars sygdom og død jo
hver dag kl. 12.00 og kl. 15.00,
som det har gjort siden 1933. ◊
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Eva Elisabeth Nathan

DOMKIRKEN
MIN SMUKKE SOGNEKIRKE

Ribe Domkirke: en klippe-klistre julekalender i min barndoms boghandel i
1940’erne, den var dyr, og jeg måtte ikke få den.
Ribe Domkirke: en vignet i min konfirmationssalmebog sammen med
landets øvrige domkirker, den sagde mig intet.
Ribe Domkirke: min nye sognekirke, da jeg i 2005 flyttede fra København
til Præstegade i Ribe med udsigt til tårnet. Hvilken kirke, hvor er jeg dog
begunstiget. Jeg kan se den fra vinduerne og høre klokkerne, blot jeg lukker
et vindue eller en dør op. Stor og monumental, som en klippe, der udstråler
tryghed og giver mig et evighedspust.
8

Tårnet i varierende belysninger, smukkest ved solnedgang,
hvor det bliver glødende rødt.
Ingemann må have haft Ribe
Domkirke for øje, da han
skrev: „Der står et slot i Vesterled“. Den synger jeg gerne, når
jeg om aftenen går ud i gården
og kigger mod kirken, kirken
inspirerer til sang. I det stille er
jeg køkken-, gård- og havesanger. „Kirken den er et gammelt
hus, står, om end tårnene falde“
er tit på mit program, jeg ser
op på tårnet og tænker på,
da det i 1283 styrtede ned og
dræbte mange mennesker.
Klokkespillet, især „Den yndigste rose er fundet“ morgen
og aften, er stressdæmpende og
skaber fred og glæde
Men Borgertårnet er ikke
blot et udkigstårn. Jeg var med,
da borgerne ved Folkemødet
oktober 2017 blev opfordret til
at vække byen med 4 morgen
salmer til trompetledsagelse. Vi
stod – en håndfuld mennesker
– kl. 8 om morgenen og sang,
så det klang, selv om vi nok
ikke vækkede så mange. Men
det var en stor oplevelse.
Jeg holder af at gå rundt om
kirken og beundre portene,
Anne Marie Carl-Nielsens
smukke bronzeporte, f.eks.
Kathoveddøren med løve
hovedhåndtaget og alle katte
hovederne forneden. Det
smukke granitrelief over porten
og sandstensrelieffet med Det
Himmelske Jerusalem indgyder
respekt: tænk at man kunne
fremstille en sådan kunst i
1200-tallet. Tufstenene i kirkemurene har særlig betydning
for mig, for jeg er kommet meget i Eifelbjergene, hvorfra de
stammer, og i 2010 deltog min
mand og jeg i menighedsrådets

tur til Rhinen, hvor vi besøgte
det stenbrud, som leverer tufsten til reparation af kirken.

Domkirken i børnehøjde

Vi passer 3 børnebørn, drenge
i alderen 4, 10 og 14 år. Hvad
skal vi se? Domkirken siger
den yngste, for han ved, at i
Domkirken hænger et maleri
af morfar, som har været en
elsket biskop i Ribe. Vi finder
hurtigt maleriet. Tæt på i
kirkens Nordskib hænger den
korsfæstede Kristus. Den lille
ved ikke, hvad en korsfæstelse betyder, men den 10-årige
belærer ham – og os andre –
med hele lidelseshistorien. Vi
voksne står måbende, sikke en
indsigt. Men religion er drengens bedste fag, kammeraterne
må blot ikke vide det. Til gengæld kender han ikke sagnet
om Skt. Georg og dragen, men
suger gerne viden til sig.
Vi må op i tårnet med den
storslåede udsigt, men hvad
betyder Ribe Å, marsk, vadehav og byens kendte bygninger,
hvad betyder fortællingen om
vægterne, der ringede med
klokkerne for at advare mod
stormflod og ildebrand, når
man kan se vores hus og farfars
bil parkeret i Præstegade. Undervejs beundrer vi uret med
det komplicerede urværk med
de mange tandhjul, børnene er
uforstående: sådan et kæmpe
urværk, og så kan uret ikke
andet end at være ur. Ingen
tablet-funktion eller andre
moderne raffinementer.

De kirkelige handlinger

Dåb, konfirmation, bryllup,
begravelse og almindelig gudstjeneste,. Hele menneskelivet
afspilles i kirken. Koncerter,

skuespil, Rued Langgaard festival, kirkekalenderen er godt
fyldt op.
Nogen stor kirkegænger er
jeg ikke, men jeg går gerne til
gudstjeneste for at høre evangeliet og udlægningen af det.
Salmerne er en særlig glæde, i
min skoletid sang vi morgen
sang hver dag, skiftevis en
sang og en salme, så jeg kendte
mange salmer, nu kender jeg
endnu flere.
Men det sker, at jeg under
prædiken bliver uopmærksom
og får tankeflugt, så gør det
godt at lade blikket følge Carl-
Henning Petersens udsmykning
af koret. Jeg starter gerne med
kalkmalerierne i kuplen, de skal
studeres mange gange, før de
giver mening, det gør de nu.
Vinduerne er en sand fryd for
øjet, og skinner solen, reflekteres de på væggen og helt
ned på gulvet, især „Det røde
hjerte“. Og glasmosaikkerne
kan jeg ikke se mig mæt på, de
repræsenterer både Det Gamle
og Det Nye Testamente. Hele
tiden finder jeg nye detaljer at
glæde mig over. Når jeg når til
det smukke, rosafarvede alter,
får jeg igen fokus på prædikenen.
Vist er jeg et tilfreds medlem af folkekirken, men jeg
har også jødiske rødder og en
jødisk identitet, som af og til
bringer mig på kollisionskurs
med mig selv, for jødedommen
er en lovreligion, som på mange måder tiltaler mig.
Men når klokken slår 18, og
jeg åbner døren, ser op mod
tårnet i smuk aftenbelysning og
hører Brorsons „Den yndigste
Rose“ tone ud over byen, ja, så
ved jeg, hvor jeg hører til. ◊
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Prædiken 2. søndag efter trinitatis
Af sognepræst Signe von Oettingen

MIDSOMMER
OG LIGNELSEN OM
DET STORE FESTMÅLTID
Det var, som om jorden stille blev kysset i hvile af en himmel,
så hun i blomsterskæret drømte om ham og blev svimmel.
Sådan skriver Joseph von Eichendorff i det mest berømte digt fra
romantikken, hvor himlen kysser jorden, og de smelter sammen i
et favntag. Det uendelige og det endelige smelter sammen og opløser alle grænser, for i dette kærlige favntag og i dette kærlige kys
ligger det hele, hele verdenen. Som der i ethvert kys og ethvert
favntag ligger det hele.
Poetisk indfanger digtet det, som de bibelske tekster handler
om i dag: forbindelsen mellem det endelige og det uendelige, det
menneskelige og det guddommelige: invitationen til det store
festmåltid og den kærlighed, som vokser ud af dette fællesskab.
Von Eichendorff peger også i sit digt på, hvornår denne invitation til guddommeligt fællesskab sker i kalenderåret. Det sker
netop ved begyndelsen af den astronomiske sommer, som begynder med sommersolhvervet den 21. juni. I år præcis kl. 12.07!
Det betyder, at dagen er årets længste dag, som så efterfølges af
den korteste nat.

SALMER
2, 266, 289, 487, 725
Nadver
367
EVANGELIUM
Lukas 14, 16–24

Jorden bliver stille kysset af himlen.
Nede i Processionsgangen samlede mange sig for at markere
denne dag ved at synge fra Højskolesangbogen fra morgen til
aften! Sikke et flot arrangement. Ved lyden af fællessangen så jeg
mig selv stående i første klasse på Husby Danske Skole i Sydslesvig med min første Højskolesangbog i hånden og andægtigt
lyttende til vores skoleleders fortælling om Jeppe Aakjær og
Thøger Larsen: Danmark nu blunder den lyse nat! Og erindringen
smelter sammen med mit skrivebord på Askov Højskole i huset
Veum, hvor Højskolesangbogen var alle vegne, og hvor man ikke
kunne sætte sig et sted, uden at én råbte: skal vi ikke lige tage
„Ilsebil“, bare én gang til?! Og så sang vi: Den milde dag er lys og
lang! Fællesskab, venskab og lyse nætter. Og her var ingen gode
undskyldninger for ikke at være med – i al fald ikke i erindringen!
Solen har den 21. juni nået sit højdepunkt, hvor den skinner
ind gennem de smukke glasmosaikker i Domkirken.
Maratonsang fra Højskolesangbogen …
Og i løbet af dagen vandrer lyset så langsomt længere mod øst
oppe ved alteret over mod det nordlige sideskib, fordi solen jo
10

vandrer mod vest, eller bedre sagt: fordi vi med jorden, drejer os
i modsatte retning. Og det sker. Dag for dag. Til dagen, hvor året
så har nået sit højdepunkt: jorden kysses af himlen – og så aftager
lyset atter igen.
Det er jo lidt trist og vemodigt.

… i år i Processionsgangen pga. vejret.

Men der sker også et helt fantastisk og meningsfuldt skift, når
kalenderåret og kirkeåret mødes på dette tidspunkt, når himlen
kysser jorden og invitationen til Det Store Festmåltid går ud.
Det markerer Skt. Hans dagen, som jo ligger 6 måneder efter
juleaftensdag med Jesu fødsel. Da Johannes døber Jesus i Jordan
floden, siger han om Jesus: Han skal blive større, og jeg skal blive
mindre. Dette skift gennemspilles i dagene mellem den 21. og
den 24. juni. Lige som lyset nu igen bliver mindre her i Dom
kirken og i vores stuer, og dagene bliver kortere, vil Johannes
også træde bag den mere betydningsfulde, som han har set komme.
Han, Jesus Kristus, er nemlig verdens lys, og hans betydning skal
vokse og brede sig og skal tage til af betydning. Han skal blive
mere og mere retningsgivende. Og! Hans vækst og virke afhænger
ikke af verdens og årets gang. Han er helt uafhængig. Guds nærvær i verden er helt uafhængig af verden og årets gang. Alle får en
invitation til Det Store Festmåltid, selv de, som ellers aldrig bliver
inviteret. Hans rige vokser også uden verdens hjælp.
Derfor kan han være vores håb. Derfor kan han være vores
frelse. Derfor kan han møde os, som de ofte meget sorgfulde
mennesker vi er, og tørre hver en tåre bort fra vores ansigt. Derfor
kan han møde os, når vi triste lister uden om fællesskabet, fordi
vi ikke magter at være en del af det. Derfor kan han møde os som
de ofte meget afhængige mennesker, vi er, af andres domme og
meninger og anerkendelse og løfte det slør, som holder os fanget,
og som vi beskytter os selv med, men som også gør os ufrie. Han
løfter sløret og gør os levende igen. Befrier os fra den angst og
smerte, som vi piner os selv med.
Når han møder os og løfter sløret, så lader han os ikke stå nøgne
og afklædte med vores skam, synlig for alle. Men han dækker os
til og dækker op: til fest og fællesskab! Til glæde og jubel! Med
fede retter og lagret vin. Med magfede retter og ædel og lagret vin!
Vi skal ikke lade livet ligge, men tage det til os! Det bliver bedre
og bedre, des mere hans betydning tager til, og det kan hjælpe og
trøste os.
Trøste os, når vi rammes af melankoli over, at solens lys aftager
og de lyse nætter, som nu blunder hen over vores lyse land, bliver
kortere og kortere igen.
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Prædiken – fortsat

Og!
Så sender han os ud i verden for at indbyde på en anden mands
vegne, som vi hørte i lignelsen i dag.
Men der er også rig mulighed for at identificere sig med de andre roller i lignelsen: Alle de indbudte nej-sigere med deres gode
grunde for at afslå indbydelsen eller alle dem, som kommer med
på et afbud.
Til den første gruppe fortalte min lærer på pastoralseminaret,
Mogens Lindhardt, engang om den bedste nej-grund, der findes.
Den findes i en kirke på Færøerne på et alterbillede af Joakim
Skovgård. Her kan man se, at bryllupsbuddet kommer til den nygifte, der står med sin kone og tager imod. Han er synlig interesseret, men hun træder ham over tæerne: så det bliver et nej. Det
er et meget rammende øjeblik, som Skovgård indfanger.
Den anden gruppe er dem, som kommer med på et afbud. De
fattige, som helt er i andres vold. De lamme, de blinde og de
vanføre. De udsatte og forsømte, som tilmed er mærket af eget
fordærv. Det er netop dem, som Jesus er sendt til for at oprejse.
Gå ud på vejene og ved gærderne, altså til dem, som ikke hører til
i byens beskyttede verden. Til daglejerne, de hjemløse, de småhandlende og de fremmede. Alle disse skal nødes til at komme
ind: for bordet er stadig ikke fyldt!
Også til denne gruppe har Mogens Lindhardt en pointe: meget
hurtigt vil vi gerne placere os selv på dette sted. Identificere os
med alle, som venter på oprejsning, som sidder med en ubærlig
skam. Hurtig kan vi se os på dette sted, og ingen er for ringe til at
være med.
Det er jo også helt rigtigt! Men det ser ud, som om vi aner, i
hvilken retning pilen vil dreje. I veltrænet elegance eller arrogance
hugger vi straks deres pladser, så vi selv kan komme i den rette
position. Hurtig er det os, som vandrer hjemløst på vejene, ikke
kan røre os, ikke kan se og kryber af sted. Vi sætter os selv på den
nederste plads. Eller på det hele. Alt efter, hvor det giver bedst
mening for os.
Men inden vi breder os for meget, kommer det evangeliske
budskab fra mødet mellem kirkeåret og kalenderåret os til hjælp,
for senest fra den 21. juni vil vi opdage: vores betydning vil blive
mindre og hans betydning vil tage til.
God sensommer og glædelig søndag.
Amen. ◊

12

KONFIRMANDER
I DOMKIRKEN 2018
27. april, ved Torben Bramming
Jannie Aarhus
Sofie Margrethe Frøsig Bruun
Signe Sofie Dalsgaard Christensen
Mai Li O’Barry
Mia Rejkjær Simonsen
Vien Xuan Le
Natascha Lorenzen Poulsen
Mads Smidt Andersen
Ricco Aarhus
Anna Skrydstrup Kjær
Louise Bruun Monberg

Iben Dall Jensen
Filippa Krogh Lindhardt
Simon Aggertoft Rauschenberg
Jonathan William Thode Kristensen
Louise Brarup Jørgensen
Mathilde Lagoni Bollerslev
Julie Matilde Klaaby
Noah Klaus Terp
Sofie Eckmann

29. april, ved Signe von Oettingen
Samuel Linden
Signe Linden
Victor Olesen Sydbøge
Signe Mathiasen
Jonathan Pihl Hansen
Oliver Tonnesen Mazanti
Therese Lønborg Waldemar
Frida Toft Linder Andersen
Stine Overgaard Andersen

Rolf Wollesen Hansen
Noah Lauesen
Julie Mikkelsen Voetmann
Gustav Bøge Henriksen
Aviaja Darling Bunk
Natasja Jasmin Poulsen
Lauge Adelhardt Foged
Mads Mølgaard
Jasmin Richarø Christiansen

6. maj, ved Torben Bramming
Sille Puggaard Petersen
Victoria Schelde Mikkelsen
Kasper Vang Jørgensen
Isabella Brig Johansen
Signe Olesen Andersen
Anna Bjerrum Jørgensen
Ingeborg Else Emmertsen Lund
Laura Lundgaard Beck
Oskar Bendorff Scherlund

Liva Torbøl Holm
Frederik Dalsgaard Stier
Ignis Furmonavicius
Hans Jermiin Lindholdt
Mikkel Gammelgaard Freund
Karen Ernst Lüdeking
Oskar Brødbæk Hansen
Rodny Manful Smedegaard
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Personalia
Af Tage Rosenstand

KANTOR
VED
DOMKIRKEN
FLYTTER
Med udgangen af juli måned fratræder Lotte
Bille Glæsel efter eget ønske stillingen som kantor ved Ribe Domkirke for at tiltræde en stilling
som organist ved Sønderbro Kirke i Horsens.
Lotte har været ansat i Ribe siden 2009, hvor
hun kom fra en stilling ved Vor Frue Kirke i
Aarhus. Kantorstillingen er en kombinationsstilling med undervisning på Løgumkloster
Kirkemusikskole, funktionen som vikar for
organisterne i Sct. Catharinæ og Ribe Domkirke
samt og ikke mindst vigtigt, ledelsen af Børneog Ungdomskorene ved Domkirken samt det
tilknyttede Ribe Kammerkor.
Lotte har i ansættelsesperioden haft fingrene i
mange sider af det kirkelige musikliv: orgelspil,
korledelse, orkesterledelse og undervisning, områder, som har Lottes store interesse. Korledelsen
har omfattet større opførelser af værker for orkester og kor i Domkirken bl.a. Händels Messias
og Mozarts Requiem med Esbjerg Koncertkor
og Ribe Kammerkor. Hertil de traditionelle forårs- og julekoncerter med Domkirkens børnekor,
pigekor, Ribe Kammerkor og Ribes drengekor.
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Lotte Bille Glæsel har lagt et stort og engageret
arbejde i korene med et voksende antal korister.
Gennem koncerter ved forskellige lejligheder er
korene vokset i byens og omegnens bevidsthed.
Det er med beklagelse, at korene, kolleger,
Kirkemusikskolen og menighedsrådene må tage
afsked med en afholdt og dygtig person.
Vi ønsker Lotte held og lykke i den fremtidige
stilling. ◊

Mærkedag
Af Tage Rosenstand
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1. august 2018 kan Torkild Bak fejre 25
års jubilæum som provst i Ribe Domprovsti og sognepræst i Ribe DomsognSeem Pastorat. Torkild Bak blev ansat
i stillingen i 1993 og af biskop Niels
Holm indsat d. 8. august i forbindelse
med Ribe Stifts årlige landemode.
Torkild Bak kom efter teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1983 til en stilling som sognepræst
i Møgeltønder Sogn. I den periode
gennemgik Møgeltønder Kirke en omfattende restaurering, hvor Torkild Bak
havde en vigtig finger med i det store
arbejde. Ved ansættelsen i Ribe flyttede
familien bestående af ægtefællen Marian og 4 børn ind domprovsteboligen i
Albert Skeels Gade.
I de 25 år er der sket en meget omfattende ændring i den kirkelige administration, herunder provstiet. Denne
„kommunalisering“ har Torkild Bak
været omfattet af og administreret på
fornem vis. Mange af provstiets kirker
og præstegårde har i denne 25-årige
periode gennemgået restaureringer og
forbedringer, som har kunnet gennemføres uden øget gældsætning.

Jens
Torkild Bak
års
jubilæum
Torkild Bak er ud over på de tjenestepligtige områder en engageret meningsdanner på flere kirkelige platforme og
er en aktiv foredragsholder og skribent.
Ved den store Reformationsjubilæums-
fejring i 2017 var Torkild Bak formand
for Ribe Stifts jubilæumsudvalg og
primus motor for Folkemødet i Ribe i
efteråret 2017.
Mange kirkegængere har i tidens løb
søgt Torkild Baks gudstjenester og lyttet
til hans velforberedte og tankevækkende
prædikener. En samling af udvalgte
prædikener fra Torkild Baks hånd blev
udgivet i foråret 2017.
Jubilæet markeres efter gudstjenesten
den 5. august ved et lille arrangement i
Kannikegården.
Alle er velkommen. ◊
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Arrangementsbeskrivelse
Årets sogneudflugt – Sydvestjylland og Den tyske Besættelse 1940–45.
Tekst: Knud Jensen
Foto: Henning Pedersen

SOGNEUDFLUGT

EN 
SOMMERDAG
I SYDVEST
JYLLAND
Du danske sommer,
jeg elsker dig …
… sang vi med digteren Tøger
Larsen, da vi var deltagere i
Domkirkens årlige sogneudflugt
hin torsdag i juni måned.
Og rent vejrmæssigt kunne vi
ikke have fundet en mere
passende sommersang til
dagen: Først strålende solskin
med strid blæst og behagelige
temperaturer og til sidst øsende
regnvejr. Kort sagt: hele den
danske sommer gennemlevet på
én dag.
Første stop på turen var
ved Esbjergs vartegn, „de
hvide mænd“ ved Sædding
Strand. Her serveredes kaffe
med rundstykker efterfulgt
af Richard Kværnøs berømte
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hjemmelavede snapse. Og det
drejede sig om at holde godt
fast om kaffekopperne i den
stride kuling fra sydvest, ellers
fløj de om ørerne på os. Den
morgenkaffe blev en særpræget,
men god oplevelse.
Vi fik selvfølgelig også fortalt
skulpturens historie.
Så gik det mere fredeligt til ved
næste besøg: Esbjerg
Museums to udstillinger:
„MODSTAND“, der fortæller om modstandskampen i
Bramming, Esbjerg og Ribe
og „BESAT – Esbjerg 1943“.
Leder af Historisk Samling
fra Besættelsestiden, Henrik
Lundtofte, gav os en kort
introduktion til besøget. Han
kunne fortælle, at udstillingerne er blevet til i et samarbejde
mellem Myrthuegård Natur- &
Kulturformidlingscenter, Es-

bjerg Skoletjeneste og Sydvestjyske Museer. Udstillingen „BESAT – Esbjerg 1943“ er således
direkte udarbejdet med henblik
på undervisning af skoleklasser,
der her bliver stillet over for
de dilemmaer, som familier
i Esbjerg blev stillet overfor
under besættelsen: samarbejde
med tyskerne, vareknaphed og
modstandskamp. Som noget
enestående for museer er det
forbeholdt undervisningsformål på ugens første tre dage og
er derfor kun åbent for alment
publikum torsdag–søndag.
Museet er opbygget efter de
sidste nye principper og er så
absolut et besøg værd.
I Domsognets årlig udflugt
indgår altid en særlig interessant og særpræget kirke. Dette
var i år Hjerting Kirke, indviet i 1993. Kirken er tegnet

Morgenkaffe ved Svend Wiig Hansens „Mennesket ved Havet“
Robert Jacobsens altervæg

Tirpitz-bunkeren
Den skjulte vestkyst

af Alan Havsten-Mikkelsen,
som også var Ribe Domkirkes
arkitekt indtil sin død i 2002.
Udsmykningen af kirken var
på forhånd besluttet lagt i
hænderne på billedhuggeren
Robert Jacobsen. Samarbejdet
mellem de to store kunstnere
blev særdeles vellykket. Kirken,
der er ottekantet, fremstår
lys og venlig og med kantede
hvælvinger. Altervæggen med
bibelske figurer er udført af
skrot, som Robert Jakobsen
har fundet på havnen i Esbjerg.
Menighedsrådsformand Tove
Porsholdt gav os en medlevende indførelse i kirkens arkitektur og ikke mindst figurerne på
altervæggen.
Så var der tid til at nyde den
medbragte madkurv i kirkens
smukke sognegård, der ligeledes er tegnet af Alan Havsteen-

Mikkelsen.
Sidste besøg var i Tirpitz-
museet ved Blåvand. Er der tre
bygninger, der har sat Sydvestjylland på det arkitektoniske
landkort de sidste år, så er det
vores egen Kannikegården,
Vadehavscentret i V. Vedsted
og Tirpitz-museet ved Blåvand.
Et utal, ikke mindst af arkitekter og arkitektstuderende fra
hele landet og udlandet med,
valfarter til de tre bygninger,
som allerede har fået tildelt
flere priser. Som det formentlig
er bekendt, er Tirpitz-museet
indrettet i forbindelse med
det tyske bunkeranlæg, der
under besættelse skulle beskytte indsejlingen til Esbjerg
havn i tilfælde af forsøg på
en allieret landgang i Jylland.
Tirpitz, der har navn efter en
tysk admiral, var et led i den

3800 km lange Atlantvold, der
gik fra Kirkenes i Nordnorge
til Pyrenæerne i Spanien. Det
er imponerende, som det er
lykkedes for museets arkitekter
at få indpasset bygningsværket
i klitterne. Bortset fra selve Tirpitz-bunkeren ses det overhovedet ikke i landskabet. Udover
selve bunkermuseet indeholder
Tirpitz-museet to andre udstillinger: „Rav – havets guld“ og
„Den skjulte vestkyst“. Det sidste viser i et fantastisk lysshow
Vestkystens historie fra urtiden
til nutid.
Tirpitz-museets tre udstillinger er så fantastisk opbygget, at
de vanskeligt lader sig beskrive
i ord. De skal opleves!
Traditionen tro sluttede udflugten med kaffe og lagkage. ◊
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Esben Tange, kunstnerisk leder af Rued Langgaard Festival

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

FREDAG D. 31. AUGUST

Kl. 16.30 Gratis
Domkirkepladsen

Kl. 11.40–12.15 Gratis
Ribe Katedralskole

Ved direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling
SUSANNE NORDENBÆK
DÉNISE BECK, sopran
Quartet Vela og DR VokalEnsemblet
Dirigent: MARCUS CREED

Værker af J.S. Bach og Rued Langgaard
ESBJERG ENSEMBLE

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

I sin sidste film Offret, der er indspillet på Gotland og
med den svenske karakterskuespiller Erland Josephson i
hovedrollen, skaber den russiske filminstruktør Andrei
Tarkovskij en moderne dommedagsberetning, der ikke
mindst i kraft af Bachs musik hæver sig op i en sfære af
stor skønhed.
Andrei Tarkovskij: Offret (1986) (142’)

FESTIVALÅBNING

MÅ KONGENS ÆRE TILTAGE og
TYVE BLIKKE PÅ JESUSBARNET

JOACHIM BECERRA THOMSEN, fløjte
TOKE MØLDRUP, cello
TOBIAS NILSSON, kontratenor
KRISTOFFER HYLDIG, klaver
Værker af J.S. Bach, bl.a. cellosuite og fløjtesonate.
Olivier Messiaens Vingt regards sur l’enfant-Jésus for
soloklaver
Kl. 22.30 Gratis
Quedens Gaard

LANGGAARD LOUNGE

Mød en række af dagens kunstnere og nyd en øl fra Ribe
Bryghus.
Introduktion af Rued Langgaard Porter 2018 ved bryg
mester Lars Nielsen, Ribe Bryghus
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MIG HJERTELIG NU LÆNGES

Kl. 15.00 Entré 50 kr.
Langgaard Salen, Kannikegården

FILM: OFFRET

Kl. 20.00 Entré 280 kr.
Domkirken

DEN HELLIGE SEBASTIANS
MARTYRIUM

Rued Langgaard: Antikrist Forspil (oprindelig version)
BVN 170:1 (1921-22 Rev. 1923-26) (13’)
Claude Debussy: Le Martyre de Saint Sébastien
(Den hellige Sebastians martyrium) (Gabriele d’Annunzio) (1911) (75’)
Mysteriespil for solister, kor og orkester i fem „boliger“
Skandinaviens premiere af ny version (2009)
Helgenen Sébastien (fortæller): HELENE GJERRIS
Tvilling Marc: HANNA MARIA STRAND, alt
Tvilling Marcellien: RIKKE LENDER, alt
Jomfru Érigones stemme, Himmelsk stemme, En stemme,
Sebastians sjæl: DÉNISE BECK, sopran

DR VokalEnsemblet og Vor Frelsers Kirkes Kor
Sønderjyllands Symfoniorkester og Schleswig-Holstein
isches Sinfonieorchester
Dirigent: MICHAEL SCHØNWANDT
Indstudering Vor Frelsers Kirkes Kor:
MIKKEL ANDREASSEN
Oversættelse af Gabriele d’Annunzios tekst: MONIQUE
CHRISTIANSEN
Revideret af WENZEL DE NEERGAARD
Lysdesign: LARS EGEGAARD SØRENSEN
Iscenesættelse: ESBEN TANGE
Kostumer: BIRTHE HALD
Kl. 22.30 Gratis
Quedens Gaard

Kl. 20.00 Entré 220 kr. inklusiv et glas vin
Sct. Catharinæ Kirke

SKÅN OS, JESUS! og
KVARTET TIL T
 IDENS ENDE

GUNVOR SIHM, violin
BERIT JOHANSEN TANGE, klaver
OLLI LEPPÄNIEMI, klarinet
TRIO CON BRIO
Værker for violin og klaver af Langgaard og Messiaens
Quatuor pour la Fin du Temps (1941)

Kl. 22.30 Gratis
Quedens Gaard

LANGGAARD LOUNGE

LANGGAARD LOUNGE

Mød en række af dagens kunstnere, nyd en Rued Langgaard Porter fra Ribe Bryghus og hør uddrag af Langgaards Strygekvartet nr. 3, hvor koralen Den store Mester
kommer bliver fanget i et musikalsk stormvejr.
Musikere fra Det Jyske Musikkonservatorium

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER

SØNDAG D. 2. SEPTEMBER

Kl. 10.00 Entré 50 kr.
Langgaard Salen, Kannikegården
Foredrag ved domprovst Jens Torkild Bak

Kl. 10.00 Gratis
Ribe Domkirke

Mød en række af dagens kunstnere, nyd en Rued Langgaard Porter fra Ribe Bryghus og hør Humoreske for fem
blæsere og militærtromme, hvor skønhed og djævelskab
mødes i et intenst drama.
Musikere fra Det Jyske Musikkonservatorium

OFFERTANKEN I
KRISTENDOM OG MODERNITET

Med et sideblik til Karen Blixen.
Kl. 11.30 Entré 150 kr.
Domkirken

LOKKENDE TONER

Korværker af Langgaard, J.S. Bach, Messiaen og Debussy
DR VokalEnsemblet
Dirigent: MARCUS CREED

KANTATEGUDSTJENESTE

J.S. Bachs kantate: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
– Actus tragicus BWV 106
Ribe Kammerkor med solister og instrumentalensemble
Dirigent: LOTTE BILLE GLÆSEL
Kl. 13.00 Entré 50 kr.
Langgaard Salen, Kannikegården
Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen

LANGGAARD FORAN KAMERAET
OG BAG SKRIVEBORDET

Hvad komponistens fotos, papirer og noder kan fortælle
Kl. 15.30 Entré 80 kr.
Domkirken

HIMMELFARTEN

Johann Sebastian Bach: Toccata og Fuga i d-mol
Rued Langgaard: Messis. Tredje Aften: Begravet i Helvede
Olivier Messiaen: L’Ascension (Himmelfarten)
KRISTIAN KROGSØE, orgel

Kl. 15.00 Entré 150 kr.
Sct. Catharinæ Kirke

GOLDBERGVARIATIONER

Værker af Messiaen, Bach og Langgaard
ESBJERG ENSEMBLE

Se mere og køb billetter på www.langgaardfestival.dk
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Reportage
Af kirkeværge Henrik Præstholm

DOMKIRKENS
LYDANLÆG
Domkirkens lydanlæg er mere end 25 år gammelt, men var dengang noget af det bedste,
man kunne få. Det er gennem årene søgt holdt
vedlige, forbedret og udbygget på forskellig vis.
Der er eksempelvis opsat flere højtalere, så der
blev rimelige lydforhold i alle fem kirkeskibe,
ligesom forstærkeranlægget er suppleret gennem
de senere år.
Udviklingen inden for lydanlæg går hurtigt,
og digitalteknikken er taget i brug, som på så
mange andre områder. Det har givet nye muligheder for at styre og tilpasse et lydanlæg, så
der kan tages hensyn til langt flere variationer
af lydforholdene i kirkerummet. Det kan være
temperatur og fugtighedsforhold, og det kan
være forskelle på, hvor præsten befinder sig i
kirken under gudstjenesten. Der kan også være
forskelle på, hvorledes mikrofonerne er indstillet
og tilpasset præster og kordegne.

Henrik Præstholm, Domsognets kirkeværge
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Der har i flere år ikke været væsentlige klager
over manglende høremulighed under de kirkelige handlinger, men på det seneste har der været
visse problemer. Det har for eksempel været i
situationer, hvor præsten har talt fra andre positioner end fra alter og prædikestol, der har været
problemer. Der har således været nogle klager
over høremulighederne ved begravelser, hvor alle
deltagere har været samlet i området ved trappen
til korsskæringen.
I foråret var der herudover et totalt udfald for
lydanlægget, og ved reparationen heraf blev vi
rådet til at få gennemgået hele forstærkeranlægget. Det er sket nu, og der er truffet beslutning
om, at anlægget skal opdateres og udbygges, så
der også bliver væsentligt bedre styringsmuligheder. Det betyder for eksempel, at kirketjeneren
vil kunne optimere mikrofonfunktionen for
præsten under gudstjenesten fra et hvilket som
helst sted i kirken via en iPad. Desuden vil indstillingerne af højtalerne blive justeret, og der vil
formentlig skulle suppleres med nogle flytbare
højtalere.
Disse arbejder vil blive udført i den kommende tid, således at lydforholdene i kirkerummet
forhåbentlig er væsentligt forbedrede, når dette
kirkeblad når ud til menigheden. ◊

SENIOREFTERMIDDAGE
KANNIKEGÅRDEN

Onsdag 12. SEPTEMBER
KL. 14.30–16.30

JULIE DAMLUND

KRISTUS I KORNET

Om salmedigteren Sarvig

Da liv og død krydsede klinger i
TV-serien „Herrens Veje“, som
kunne ses på DR sidste efterår, var
det til ordene fra Ole Sarvigs digt
„Kristus i kornet“. At Sarvigs ord
fandt vej til DR’s søndagsunderholdning er et meget godt billede
på den fornyede interesse, der er
om Sarvig i disse år.
Sognepræst Julie Damlund vil fortælle om Ole Sarvigs liv og om de
digte, som i dag har fået melodier
og bruges som salmer, selv om
Sarvig selv stod uden for kirken.

Julie Damlund

Knud Jensen

Onsdag 24. OKTOBER
KL. 14.30–16.30

Morten Rydal

KNUD JENSEN

„KUN FOR EN LAP
PAPIRS SKYLD …“
Om første verdenskrigs årsager, forløb og konsekvenser

Disse lidet gennemtænkte ord
slyngede den tyske rigskansler
Bethmann Hollweg stærkt ophidset i hovedet på den engelske
ambassadør under dennes afskedsbesøg den 4. august 1914.
Den første verdenskrig var da en
realitet.
Tæt på hundredårsdagen for
krigens afslutning i 1918 fortælles
om dens årsager, forløb og konsekvenser.

Onsdag 14. NOVEMBER

MORTEN RYDAL

HVAD VED VI OM
KORANEN?

Når man slår op i historiebøgerne,
står der, at islam blev til omtrent
ud af det blå. Kun små 80 år
efter, at den unge Muhammed
begyndte at få sine åbenbaringer i
Mekka år 610, var islam blevet en
verdensreligion, komplet med eget
helligskrift, egen kunst og arkitektur, egen skrifttradition og ikke
mindst utallige moskeer spredt ud
fra Indien i øst til Spanien i vest.
Mens kristendommen udviklede

sig over flere hundrede år gennem
årelange stridigheder og kampe,
vil historikerne og muslimske
lærde have os til at tro, at islam
nærmest faldt ned fra himlen. Det
gjorde islam selvfølgelig ikke, og
ny forskning tyder på, at historien
skal skrives om. Der er så mange
problemer forbundet med den
kendte historie, at den simpelthen
ikke kan passe. Men hvordan blev
islam så til?
Sognepræst Morten Rydal fortæller om den nye forskning, som
giver et helt nyt og overrumplende billede af, hvordan det egentlig
gik til.
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LØRDAGSUNIVERSITET
EFTERÅR 2018
Kannikegården, Langgaard Salen
PRIS
HVOR

Gratis
Kannikegården

Tilmelding senest en uge før hvert enkelt arrangement til
kordegnekontoret på tlf. 75 42 03 50, mail: anms@km.dk
eller på Domkirkens hjemmeside.

OM FÆNOMENET
SELVVÆRD
Ønsket om øget selvværd, mangel på selvværd eller
dårligt selvværd synes at være aktuelt for både ung og
gammel. Det kunne derfor være et passende emne for
dette efterårs lørdagsuniversitet!

27. OKTOBER KL. 10–13
Lektor i pædagogisk filosofi ved
DPU, dr.phil.

JØRGEN HUGGLER

Lektor i
pædagogisk filosofi
ved DPU, dr.phil.
Jørgen Huggler

Ungdommeligt mismod
hos Hegel

Filosoffen Hegel bliver somme
tider hånet for, at hans syn på det
enkelte menneskes udvikling går
ud på, at det skal „realisere det
almene“. Det er sådan set korrekt
nok, men det trivialiserer Hegels i
virkeligheden nuancerede og interessante overvejelser til en påstand
om, at han fornægter individualiteten, hvilket ikke er rigtigt. Tværtimod fokuserer Hegel på, at børn i
deres udviklingsproces individualiseres, men med tiden også gerne
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vil „være store“, være voksne. Her
begynder en idealdannelse, der i
ungdomsårene kan komme ud i
en somme tider ubærlig konflikt
mellem det unge menneskes
forestillinger om sig selv og om,
hvordan det gerne vil have verden
til at være, og så på den anden
side den verden, som det oplever
at leve i, og som på overvældende
måde synes at umuliggøre, at han

eller hun kan virkeliggøre sine idealer. Hegel kalder denne tilstand
af mismod for „hypochondri“.
Oplægget vil karakterisere dette
ungdommelige mismod, der i
modsætning til mange nutidige
teoriers opfattelser ikke skyldes
manglende anerkendelse fra andre,
men som ligger i selve det at blive
et voksent menneske.

3. NOVEMBER KL. 10–13
Kunstner og maler

MAJA LISA
ENGELHARDT

Tavshed, lydighed og glæde

Maja Lisa Engelhardt er en international anerkendt kunstner med
en tæt forbindelse til Ribe med
Dronning Dagmar-billedet og
altertæppet med den brændende
tornebusk i Sct. Catharinæ Kirke.
I flere interviews i aviserne fortæller Engelhardt om sin langtfra
idylliske barndom, og at naturen
derfor blev til et tilflugtssted for
hende og stadig er en vigtig inspirationskilde for hendes kunst.
Men mødet med Kierkegaards
tekster har også betydet meget

Kunstner og maler
Maja Lisa Engelhardt

for Maja Lisa Engelhardts liv og
kunst. Det bliver synlig i den
smukke udgave af Kierkegaards
tekst Lilien paa Marken og Fuglen
under Himlen. „Kierkegaard har
taget udgangspunkt i en tekst fra
Matthæusevangeliet, hvor Jesus
fortæller, at man skal følge himlens fugle og markens liljer og på
samme måde som dem gøre Guds
vilje. Hvis man ikke er tavs, hører

man intet. Men når man derimod
tier stille, så bliver man lydig over
for Gud og gør – ikke det, man
vil – men det, man skal. Ud af det
kommer glæden. Man overgiver al
sin magt og ære til ham og får en
bevidsthed om, at man skal være
taknemmelig og lydig og gøre
hans vilje,“ fortæller kunstneren
til Kristelig Dagblad.

17. NOVEMBER KL. 10–13
Sociolog, MF

HENRIK DAHL

Er borgernes værdighed et
politikområde?

Borgernes værdighed er et politikområde i den forstand, at vi som
politikere skal beskytte de frihedsrettigheder, der gør et værdigt liv
muligt. Desuden vil mange – og
jeg er en af dem – mene, at formålet med socialpolitikken er at
muliggøre et værdigt liv. Men kan

Sociolog, MF
Henrik Dahl

vi give selve værdigheden til mennesker? Det anser jeg for at være
en mere speget sag. For hvad kan
man som politiker gøre i forhold
til den, der ikke selv ønsker at

opretholde sin værdighed? Mellem
disse yderpunkter udspiller hverdagens politik sig, når det gælder
den menneskelige værdighed.

24. NOVEMBER KL. 10–13
Domprovst

JENS TORKILD BAK

Selvværdet – eller, hvor det
mon blev af

Særligt mange unge mennesker
kæmper angiveligt i dag med
et lavt selvværd. Det kan synes
mærkeligt i betragtning af, at vi
i hvert fald her i landet lever i en
anerkendelseskultur, og at der måske aldrig tidligere (selv om den
slags sammenligninger på tværs af
generationer er problematiske) har
været vist børnene og den opvoksende ungdom så inddragende

Domprovst
Jens Torkild Bak

og positiv opmærksomhed som
i dag. Hvad er der galt? Er der
trods anerkendelseskulturen træk
i vores kultur, som trækker ulige
meget stærkere den anden vej –
altså i retning af en undergravning
af selvværdet? Spørgsmålet har
optaget mig i flere år. I mit oplæg

til dette lørdagsuniversitetet har
jeg, for overhovedet at forstå hvad
„selvværd“ er, ladet mig inspirere
af gudsforholdet i den lutherske
tradition og af Jesu opgør med
gerningsretfærdigheden.
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BESKRIVELSER AF KOMMENDE

ARRANGEMENTER OG
KONCERTER
MIDDAGSTANKER
DOMKIRKEN

ONSDAG 1. AUGUST KL. 12.00
Ved sognepræst Signe von Oettingen
ONSDAG 8. AUGUST KL. 12.00

Ved biskop Elof Westergaard
Kom ind i Domkirken, før frokosten – hen over sommeren,
hvor organisterne spiller til
salmerne, og præsterne giver deres
bud på ord til eftertanke over
næste søndags episteltekst.

RUED
LANGGAARD
FESTIVAL
– OFRET

FÆLLESSANG I
LANGGAARD
SALEN
Det er gratis, og alle er velkomne

TORSDAG 30. AUGUST –
SØNDAG 2. SEPTEMBER

ONSDAG 5. SEPTEMBER KL.
19.30–21.00

Se omtale på side 18–19.
Koncerter, foredrag, film og
Langgaard Lounges.
Se mere og køb billetter på
www.langgaardfestival.dk

Indleder: Signe von Oettingen
ONSDAG 3. OKTOBER KL.
19.30–21.00

Indleder: Sven Pedersen

AMADEUSENSEMBLET,
HELSINGØR
KONCERT I DOMKIRKEN

TORSDAG 25. OKTOBER KL. 19.30
Entré 100 kr., studerende 50 kr. Børn u. 14 år gratis.

AmadeusEnsemblet begyndte sin virksomhed i 1993
og består af et bredt udsnit af instrumenter:
2 fløjter, 2 oboer, 2 klarinetter, C-klarinet, bassethorn, basklarinet, 2 fagotter, 4 horn og kontrafagot
eller kontrabas, i alt 16 musikere.
Alle musikere er amatører, som dog har spillet hele
livet. Hovedværket inden for den klassiske blæsermusik er Mozarts Gran Partita i B-dur for 13 blæsere.
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Dette værk er stamfader til senere værker for samme
eller større besætning, så ensemblet finder det naturligt at smykke sig med navnet AmadeusEnsemblet
efter Wolfgang Amadeus Mozarts storslåede værk.
Omfanget af original musik for stort symfonisk
blæserensemble er begrænset, og AmadeusEnsemblet
har hele tiden udvidet sit repertoire og bestilt værker
fra en lang række komponister, bl.a. Leif Kayser,
Peter Bruun og Mogens Andresen.
Ved koncerten i Ribe spilles værker af bl.a. Telemann, Brahms og Gade.

OPERA OM KAJ MUNK
– MARTYRIET
KONCERT I DOMKIRKEN

FREDAG 2. NOVEMBER KL. 19.30
Entré 100 kr., stud. 50 kr., børn u. 14 år gratis

MORTEN GROVE FRANDSEN, kontratenor
LIV ODDVEIG MIDTMAGELI, mezzosopran
Ensemblet KOTTOS ledet af akkordeonisten
BJARKE MOGENSEN
Denne nye, danske kammeropera udforsker dilemmaet mellem rollen som familiefar og den idealisme,
som i 1944 kostede digterpræsten Kaj Munk livet.
Digteren og præsten Kaj Munk hyldede den tyske
diktator Adolf Hitler lige indtil nazisternes besættelse af Danmark. Besættelsen rystede Kaj Munk og
gjorde ham til en af modstandsbevægelsens åndelige
ledere. Den 4. januar 1944 blev Kaj Munk hentet i
sin præstegård af tyskerne og henrettet. I Martyriet

følger vi Kaj Munk i den sidste tid før hans død. Her
glider han længere og længere væk fra familien i sin
søgen efter Guds plan med ham, alt imens hans kone
Lise forgæves forsøger at fastholde ham til livet. Martyriet er en kommentar fra en ikke så fjern fortid i en
dansk provins til nutidens store globale spørgsmål
om ideologi, krig og religiøse konflikter.
Kaj Munk synges af prisvindende kontratenor Morten Grove Frandsen (Årets Reumert Talent 2016 og
Årets Unge Operatalent 2015), og mezzosopran Liv
Oddveig Midtmageli lægger stemme til Lise Munk.
Den fremtrædende danske komponist John Frandsen
har komponeret musikken, og akkordeonisten Bjarke
Mogensen leder musikken sammen med den progressive, folkemusikinspirerede gruppe KOTTOS.
Operaen høstede store anmeldelser ved urpremieren
på Takkelloftet på Operaen. Den synges på dansk.

FAURÉS REQUEIM

Haderslev Drengekor med instrumentalensemble
KONCERT I DOMKIRKEN
Korets repertoire er den klassiske kirkemusik både
alene og i samspil med orgel eller orkester. Opførelser af Händels Messias, Faurés Requiem og Mozarts
Kroningsmesse samt en række koncerter i europæiske
KRISTIAN LUMHOLDT, organist
domkirker og katedraler er blot nogle af de mange
HENRIK SKÆRBÆK JESPERSEN, dirigent
særlige oplevelser, der er ved at synge i Haderslev
Haderslev Drengekor blev stiftet af Henrik Skærbæk Drengekor.
Jespersen i september 2008. Koret er et blandet dren- Henrik Skærbæk Jespersen er domorganist ved
Haderslev Domkirke, hvor han foruden sit virke som
ge- og mandskor, der består af 65 sangere i alderen
9–61 år. Koret medvirker ved særlige gudstjenester i orgelspiller dels er stifter og dirigent af Haderslev
Haderslev Domkirke. Der er et højt aktivitetsniveau Drengekor – og dels kunstnerisk leder af Haderslev
Sangakademi. Sangakademiet er funderet i det sprudmed koncerter, oplevelser og turnéer. En gang om
året rejser koret til udlandet og har således givet kon- lende og omfattende korarbejde ved domkirken, der
certer i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig og England. tæller omkring 200 sangere. Henrik Skærbæk Jespersen er en særdeles aktiv kordirigent, der har dirigeret
Deltagelse i stævner og masterclasses med ind- og
utallige kor og koncerter i ind- og udland, og han er
udenlandske dirigenter er medvirkende til, at koret
efterspurgt som instruktør ved kurser og stævner i
i løbet af kort tid har markeret sig som et stærkt,
hele landet.
populært og efterspurgt drengekor.
På programmet ved denne koncert er bl.a. Gabriel
Faurés Requiem.
SØNDAG 4. NOVEMBER KL. 16
Entré 100 kr., stud. 50 kr., børn u. 14 år gratis

STIG
ROSSEN

KONCERT I DOMKIRKEN
TORSDAG 22. NOVEMBER
KL. 19.30

KONSERVATORIETS
PIGEKOR
ESBJERG ENSEMBLE
JULEKONCERT I DOMKIRKEN
SØNDAG 2. DECEMBER KL. 16.00

Arrangeret af Ribe Håndboldklub.
Ang. billetter, se dagspressen

LONE GISLINGE, dirigent
Billetsalg fra www.esbjergensemble.com
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
ONSDAG 1. AUGUST
KL. 12.00

TORSDAG 25. OKTOBER
KL. 19.30 · Entré 100/50 kr.

LØRDAG 17. NOVEMBER
KL. 10.00–13.00

Ved sognepræst Signe von Oettingen
Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN

Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN

ONSDAG 8. AUGUST
KL. 12.00

LØRDAG 27. OKTOBER
KL. 10.00–13.00

v. Henrik Dahl
Se side 23 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

MIDDAGSTANKER

MIDDAGSTANKER

Ved biskop Elof Westergaard
Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN

30. AUGUST – 2. SEPTEMBER

RUED LANGGAARD
FESTIVAL 2018

Se side 18–19 for program.

ONSDAG 5. SEPTEMBER
KL. 19.30–21.00 · Gratis

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN
Indleder, Signe von Oettingen

ONSDAG 12. SEPTEMBER
14.30–16.30

SENIOREFTER
MIDDAG

v. Julie Damlund
Se side 21 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

ONSDAG 3. OKTOBER
KL. 19.30–21.00 · Gratis

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN
Indleder, Sven Pedersen

Onsdag 24. OKTOBER
14.30–16.30

SENIOREFTER
MIDDAG

v. Knud Jensen
Se side 21 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN
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AMADEUS
ENSEMBLET

LØRDAGS
UNIVERSITET

v. Jørgen Huggler
Se side 22 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

FREDAG 2. NOVEMBER
KL. 19.30 · Entré 100/50 kr.

OPERA OM KAJ
MUNK – MARTYRIET

LØRDAGS
UNIVERSITET

TORSDAG 22. NOVEMBER
KL. 19.30 · Entré

STIG ROSSEN

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN
LØRDAG 24. NOVEMBER
KL. 10.00–13.00

LØRDAGS
UNIVERSITET

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

v. Jens Torkild Bak
Se side 23 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

LØRDAG 3. NOVEMBER
KL. 10.00–13.00

SØNDAG 2. DECEMBER
KL. 16.00 · Entré

LØRDAGS
UNIVERSITET

v. Maja Lisa Engelhardt
Se side 23 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN
SØNDAG 4. NOVEMBER
KL. 16 · Entré 100/50 kr.

FAURÉS REQUEIM

Haderslev Drengekor med
instrumentalensemble
Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

Onsdag 14. NOVEMBER
14.30–16.30

SENIOREFTER
MIDDAG

v. Morten Rydal
Se side 21 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

KONSERVATORIETS
PIGEKOR
ESBJERG ENSEMBLE
Se side 25 for omtale.
Julekoncert i Domkirken

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Efterårssæson 2018

BØRNEKOR

PIGEKOR

KORPRØVER: Torsdag 15.15–16.00
ØVESTED: Kannikegården

KORPRØVER: Torsdag 16–17.30
ØVESTED: Kannikegården

Børnekoret er for drenge og
piger i 3.–6. klasse. Her synges
og leges, og der er basal rytmeog nodelære. Børnekoret medvirker ved tre til fem gudstjenester/koncerter om året. Alle
interesserede er velkomne, og
der er ingen optagelsesprøve.

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

Børen- og Pigekor begynder efter sommerferien torsdag
den 23. august. Interesserede kan møde op til korprøve eller
kontakte korleder Camilla D. Bunk på mobil 21 47 83 97.

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

RIBE KAMMERKOR
KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
ØVESTED: Kannikegården

Ribe Kammerkor består af over
35 sangere. Koret medvirker
ved koncerter og gudstjenester
i Domkirken, men også i
udlandet i forbindelse med
korrejser, sidste år f.eks. i Ribes
venskabsby Ely.

Koret tager nu afsked med den
højt skattede korleder, Lotte
Bille Glæsel, der fra 1. august
er blevet ansat som organist
ved Sønderbro Kirke i Horsens.
Indtil en ny domkantor er
ansat, varetages koret af dom
organist Birgitte Ebert.
Der optages nye sangere, især
på herrestemmerne. Henvendelse til korets formand Peter
Brun på brunhald@gmail.com
for at aftale foresyngning.

Efterårssæsonstart tirsdag den 4. september kl. 19.30.
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
August
SØNDAG DEN 5. AUG
KL. 10.00
10. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

September
SØNDAG DEN 2. SEP
KL. 10.00
14. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 12. AUG
KL. 10.00
11. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 9. SEP
KL. 10.00
Høstgudstjeneste
15. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 19. AUG
KL. 10.00
12. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 26. AUG
KL. 10.00
13. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 16. SEP
KL. 10.00
16. søndag efter trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe
ONSDAG DEN 19. SEP
KL. 19.30
Høstgudstjeneste
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 23. SEP
KL. 10.00
17. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 30. SEP
KL. 10.00
18. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
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Oktober
TORSDAG DEN 4. OKT
KL. 19.30
Landemodegudstjeneste
SØNDAG DEN 7. OKT
KL. 10.00
19. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 14. OKT
KL. 10.00
20. søndag efter trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 21. OKT
KL. 10.00
21. søndag efter trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG DEN 28. OKT
KL. 10.00
22. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

November
SØNDAG DEN 4. NOV
KL. 10.00
Allehelgensdag
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 11. NOV
KL. 10.00
24. søndag efter trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 18. NOV
KL. 10.00
25. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 25. NOV
KL. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Jens Torkild Bak

Gudstjenester
i Seem Kirke
August
SØNDAG DEN 5. AUG
KL. 10.00
10. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

Oktober
SØNDAG DEN 7. OKT
KL. 10.00
19. søndag efer trinitatis
Torben Bramming

December
SØNDAG DEN 2. DEC
KL. 10.00
1. søndag i advent
Torben Bramming

SØNDAG DEN 12. AUG
11. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 14. OKT
20. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 9. DEC
2. søndag i advent
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 19. AUG
12. søndag efter trinitatis
TORSDAG DEN 13. DEC Der henvises til Domkirken
KL. 19.00
De ni læsninger
SØNDAG DEN 26. AUG
Torben Bramming
KL. 10.00
13. søndag efter trinitatis
SØNDAG DEN 16. DEC Torben Bramming
KL. 10.00
3. søndag i advent
Torben Bramming
September
SØNDAG DEN 23. DEC SØNDAG DEN 2. SEP
KL. 10.00
14. søndag efter trinitatis
4. søndag i advent
Der henvises til Domkirken
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 9. SEP
JULEAFTEN
KL. 10.00
KL. 14.00
Høstgudstjeneste
Signe von Oettingen
15. søndag efter trinitatis
KL. 16.00
Torben Bramming
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 16. SEP
JULEDAG
16. søndag efter trinitatis
KL. 10.00
Der henvises til Domkirken
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 23. SEP
2. JULEDAG
KL. 10.00
KL. 10.00
17. søndag efter trinitatis
Torben Bramming
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 21. OKT
21. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 16. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Signe von Oettingen

December
SØNDAG DEN 2. DEC
KL. 10.00
1. søndag i advent
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 9. DEC
KL. 10.00
2. søndag i advent
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 30. DEC
KL. 10.00
Julesøndag
Torben Bramming

SØNDAG DEN 28. OKT
KL. 10.00
22. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

November
SØNDAG DEN 4. NOV
KL. 10.00
Allehelgensdag
Torben Bramming
SØNDAG DEN 11. NOV
KL. 10.00
24. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 18. NOV
25. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 25. NOV
Sidste søndag i kirkeåret
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 23. DEC
4. søndag i advent
Der henvises til Domkirken
JULEAFTEN
KL. 15.30
Torben Bramming
JULEDAG
KL. 10.00
Torben Bramming
2. JULEDAG
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 30. DEC
Julesøndag
Der henvises til Domkirken
NYTÅRSDAG
KL. 16.30
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 30. SEP
KL. 10.00
18. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

NYTÅRSAFTENSDAG
KL. 16.00
Jens Torkild Bak
NYTÅRSDAG
KL. 15.00
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
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
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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Et udsnit af Carl-Henning Pedersens stiftmosaikker i kirkens apsis. Den centrale mosaik hedder
„Jakobs Drøm“ og blev på begyndt i 1984, og den sidste rundbuede blænding stod færdig i 1987.
C.H.P. brugte altid Ravenna-metoden, mosaikstifternes ujævne kanter bryder lyset mere intenst og
giver en rigere og mere strålende, reliefagtig overflade, når lyset spiller i glassets nuancer.
Mosaikpladerne, som han senere forarbejdede til de cirka 361.000 mosaikstifter, blev indkøbt på
øen Murano nær Venedig.

KIRKogKLOGT.dk

INDHOLD
Hundredvisebogen
Min Domkirke – Min smukke sognekirke
Prædiken – midsommer
Konfirmander i Domkirken 2018
Kantor ved Domkirken flytter
Jens Torkild Bak kan fejre 25 års jubilæum
Sogneudflugt i Sydvestjylland
Debussy, Bach, Messiaen og Langgaard. Rued Langgaard Festival 2018
Domkirkens lydanlæg
Senioreftermiddage
Lørdagsuniversitet
Arrangementskalender
Gudstjenesteliste

