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Kære Domsogn
Hermed kommer et sprænglærd nummer på gaden – den lokale historiker Søren
Mulvad har nemlig skrevet om Skt. Katharinas femarmede lysestage og Karsten
Eskildsen om Anne Marie Carl-Nielsens bronzeporte. Ellers ser vi tilbage på konfirmationerne og de udfordringer, de unge kommer til at møde i Signe von Oettingens
prædiken og mod Rued Langgaard Festival 2019 med den nordiske stemning, som
tilføres gennem den norske komponist Grieg.
Efteråret byder på lørdagsuniversitet og senioreftermiddage, koncerter, sogne
udflugt og gudstjenester – et efterår, hvor vi siger velkommen til vores konstituerede
domkantor Lars Ole Mathiasen.
Torben Bramming
Sognepræst
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Artikel
Af Karsten Eskildsen. Fotos: Folmer Iversen, hvor ikke andet er anført.

DOMKIRKENS
IND- OG
		UDGANGE
I BRONZE
Siden senantikkens og middelalderens europæiske katedralbyggeri har udsmykkede kirkedøre
i bronze været anset for den fornemste repræsentation af kirkedørenes funktion som den
symbolske adgang til selve Himmeriget. Eksemplerne er mange, men den massive bronzedør i
Peterskirken i Rom er naturligvis et fantastisk
eksemplar, der ovenikøbet stammer fra den nuværende kirkes forgænger. Så da restaureringen af
Ribe Domkirke 1882–1904 lakkede mod enden,
og man kunne begynde at tænke på detaljerne,
besluttede Komiteen for Restaureringsarbejdet
ved Ribe Domkirke, at man burde tilstræbe
sådanne døre i Ribe i kraft af kirkens betydning
som et „nationalt klenodie“.1 Det blev dog klart,
at massive døre ville blive for kostbare, og man
besluttede at lade dem udføre som en bronze
kappe og montere dem på egetræsdøre.
Med den nationale status, som restaurerings
arbejdet i Ribe havde antaget, ville også udsmykningen af dørene være en prestigeopgave for
en hvilken som helst dansk billedhugger. Man
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kunne derfor have forventet, at en konkurrence
skulle afgøre valget af kunstner. Det er uklart,
hvorfor det ikke skete, men det kan have hængt
sammen med, at tidsfristerne blev stadigt mere
trængte og måske endnu mere, at restaureringens arkitekt, H.C. Amberg, havde lagt ganske
snævre rammer for udsmykningen. Han havde
med udgangspunkt i den europæiske udsmykningstradition bestemt en række forudsætninger: a) dørene skulle inddeles i felter, b) de fire
evangelister skulle afbildes, c) Kathoveddørens
tema skulle med udgangspunkt i det overliggende tympanons fremstilling af korsnedtagelsen
gengive Kristi lidelseshistorie, og d) norddøren
skulle tematisere Ribes historiske vilkår i form af
kvægdrift, agerbrug og vadehav. Endelig skulle
hoveddøren have en fremstilling af det „himmelske Jerusalem“, og det endda i en så bunden
form, at Amberg valgte selv at designe det.
Tidspresset kan delvist have været årsag
til, at valget af kunstner faldt på Anne Marie
Carl-Nielsen, der i begyndelsen af 1900, hvor

Anne Marie Carl-Nielsen (1863–1945), fotograferet ca. 1904. © Odense Bys Museer.
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…
– fortsat
den første sonderende forespørgsel indløb fra
H.C. Amberg, var en 36-årig billedhuggerinde,
der nok gennem en række udstillinger havde
fået megen anerkendelse, men endnu ikke havde
udført mere kendte og monumentale opgave
som denne i Ribe. Men gennem sin bror, Johan,
kendte Amberg allerede både hende og hendes
mand, komponisten og – i denne sammenhæng
nok så vigtigt – violinisten Carl Nielsen. Johan
Amberg og Carl Nielsen var nemlig hinandens
nærmeste kolleger i Det Kgl. Kapel, hvor de delte
pult i 2. violingruppen. Johan Amberg var 19 år
ældre end Nielsen og havde spillet i kapellet i 12
år, da Carl Nielsen blev ansat i 1889. Men trods
forskel i alder og anciennitet voksede der i årene,
der fulgte, et fint venskab mellem de to, og
familien Carl Nielsen blev jævnligt inviteret til
muntre sammenkomster hos brødrene Amberg.
De var begge ungkarle og boede sammen i en
lejlighed i Tordenskjoldsgade tæt ved Det Kgl.
Teater. Ifølge ægteparret Carl Nielsens datter, der
som sin mor også hed Anne Marie (senere gift
Telmányi), var de to brødre meget forskellige
med Johan som underholdende og højttalende,
mens den ni år ældre Hans Christian var „en
lille sirlig person med silkehvidt hår og en blid,
stille og beklagende stemme.“
Da ægteparret Nielsen i foråret 1900 var på
et kombineret studie- og arbejdsophold i Rom,
sendte Amberg et brev til Anne Marie, hvori
han bebudede, at der „ad åre“ kunne blive behov
for hendes forslag til tre bronzedøre til Ribe.
I den forbindelse foreslog han, at parret om
muligt besøgte katedralen Monreale i Palermo
på Sicilien, hvor bronzedørene måske kunne
anvendes som inspiration til en evt. senere udsmykning i Ribe. I grunden var der andre ligeså
oplagte døre at besigtige, og som lå nærmere
ægteparrets forventede rejserute, men de tog
faktisk turen til Palermo.
Indtil efteråret 1902 skete der tilsyneladende
ikke yderligere i sagen. Men nu fandt udgifterne
plads i byggebudgetterne for 1903–1904, hvor
det bl.a. også stod klart, at der ikke kunne blive
tale om massive bronzedøre. Af det senere regnskab fremgår det, at kunstnerens honorar blev
accepteret, kr. 2.480, som i 1904 nogenlunde
svarede til hendes mands årsløn som kapelmusiker. Alligevel trak arbejdets igangsætning ud, og
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først så sent som i februar 1904 fik Anne Marie
Carl-Nielsen sikkerhed for, at projektet kunne
gennemføres. Men fordi det samtidig meddeltes,
at dørene skulle være færdige til den planlagte
indvielse allerede 7. august samme år, frasagde
Anne Marie Carl-Nielsen sig simpelthen opgaven! Det kunne umuligt nås.
Flere ting tyder på, at drøftelserne i dagene her
efter blev noget heftige, men det lykkedes Amberg
både at overbevise Anne Marie Carl-Nielsen om
at fortsætte arbejdet og i øvrigt bevare det gode
forhold både til hende og hendes mand. Blot en
uges tid senere afleverede hun tre udkast i gips
til dørene, der stort set blev accepteret, som de
var. Der var jo næppe heller tid til andet!
Som modeller for sine bibelske figurer brugte
Anne Marie Carl-Nielsen for en stor dels vedkommende både sin egen familie, andre medlemmer af husstanden og familiens venner. Mest
udpræget er Kathoveddørens venstre felt med
den palmesvingende skare: her ses Carl Nielsen
længst til venstre, mens den nyligt ansatte hus
hjælp, Maren Hansen, ses bagerst i gruppen.
Forrest står ægteparrets yngste barn, sønnen
Hans Børge, mens det er blevet hævdet – men
ikke verificeret – at den yngre kvinde i forgrunden er Inger Aagaard, søster til komponisten
Thorvald Aagaard. Til gengæld er det sikkert, at
de forskellige gengivelser af Kristus er modelleret efter maleren Niels Skovgaard, som hele
livet stod familien nær. Ligeledes genkendes på
det højre felt bagerst den klassiske filolog Ove
Jørgensen, som ægteparret havde lært at kende
under deres ophold i Athen i foråret 1903. Det
er endvidere fremført, at familiens barnepige,
selskabsdame m.v. Marie Møller var model for
Maria Magdalene i det nederste felt. Ligheden er
dog ringe.
Måske tog Anne Marie Carl-Nielsen inspiration med sig fra bronzedøren i Monreale-katedralen til sine temmelig vilde løver nederst på
Domkirkens vestdør. Men i sig selv er evangelist
symbolerne midt på døren det mest iøjnefaldende. I overensstemmelse med jødisk-kristen
ikonografi er de fremstillet som de keruber,
der vogtede både det mesopotamiske „Livets
Træ“ og Det Gamle Testamentes forestilling om
Paradis. Herfra videreførtes motiverne som kristne evangelistsymboler og er gengivet på døren

Til sammenføjning af Kathoveddørens billedfelter havde
Anne Marie Carl-Nielsen udformet et mande- og kvinde
ansigt, som måske tænktes fordelt seks gange. Amberg brød
sig ikke om det og bad hende udforme dem som de tolv
apostle. Resultatet blev ganske vist til i alt tolv ansigter, men
fordelt på blot fire (mande)-portrætter. Det er uklart, om
tiden satte en grænse for flere forskellige, eller de evt. skal
tolkes som tre gange fire evangelister.

Vestdøren i Monreale-katedralen,
Palermo, ca. 1185 og skabt af
arkitekten Bonanno Pisano, som
man indtil for ikke mange år
siden regnede for tillige at have
bygget det skæve tårn i Pisa.
© José Luiz Bernardes Ribeiro /
CC BY-SA 4.0.
Nogle af Anne Marie CarlNielsens ideer forsvandt i
processen: bl.a. på norddøren
en stor medaljon med en kerub
og „tolv pompejanske delfiner“
(kendes kun af Ambergs omtale),
som formentligt har været knyttet
til bølgemotiverne nederst på
døren? © Ribe Kunstmuseum.

(fra venstre mod højre) som henholdsvis menneske (Mattæus), løve (Markus), ørn (Johannes) og
okse (Lukas).
Norddøren var i de første udkast dekoreret
med flere elementer end det færdige resultat.
Nævnt er „de pompejanske delfiner“, men skitse
tegninger afslører også sejlskibe og noget, der
kunne ligne andre havdyr. Det vides ikke, om
motiverne blev opgivet af tidsmæssige eller økonomiske årsager, men Anne Marie Carl-Nielsen

fik i hvert fald i sin travlhed hjælp af vennen,
maleren Niels Larsen Stevns, med at modellere
kornaks og bølger. Kornaksene i øvrigt efter forlæg fra en gammel græsk mønt, som hun havde
med hjem fra rejsen året forinden. Således kom
norddøren i modsætning til de andre kristent
forkyndende døre til i højere grad at repræsentere Ribes ganske jordnære afhængighed af vadehav (bølgerne og sneglen) og landbrug (kornet
og tyren).
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…
– fortsat

Det vrede barneansigt som
Mattæus-symbol modelleredes
efter datteren Anne Marie, der
angiveligt kom rasende hjem
efter et slagsmål med nogle
drenge i sin skoleklasse. Hendes
øjeblikkelige sindsstemning er
fastholdt på Ribe Domkirke i
nu 115 år!

Den ældste datter, Irmelin, blev model både for
den forreste pige i Kathoveddørens højre billedfelt
(se side 7 øverst) og for håndtaget i hoveddøren:
den „flyvende engel“, der undertrykker slangen.
Selvom kronologien er noget tvivlsom, fortalte
datteren Anne Marie, at slangen havde sit forlæg
i en hugorm, som hendes mor en sommer i
Nymindegab fangede med de bare næver. Hjemme
i huset slap den fri, men under hyl og skrig igen
fanget og derpå lagt i sprit. Herfra kunne den
roligt studeres.
Foto: Poul Anker Nielsen.
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Kathoveddøren har sit navn efter det „løvehoved“, som
i århundreder inden Anne Marie Carl-Nielsens døre
sad – og stadig gør det – midt på døren. I virkelig
heden er det en panter, som siden oldkirkens naturlære
blev et Kristus-symbol: efter at have besejret dragen
hvilede panteren tre dage og rejste sig med et råb/brøl
til alverden, som samlede sig om den. I forlængelse
af denne allegori anbragte Anne Marie Carl-Nielsen
nye og sovende panterhoveder i dørens nederste felter.
Ligeledes er påfugle-håndtaget et ur-kristent symbol på
evigheden og på den alvidende Gud.

At alt var presset til det yderste, dokumenteres
af, at dørene måtte fremstilles samtidigt hos to
forskellige bronzestøbere i København. Anne
Marie Carl-Nielsen havde i mange år et godt
samarbejde med det navnkundige firma Lauritz
Rasmussen, som har støbt stribevis af berømte
bronzemonumenter herhjemme, bl.a. Den Lille
Havfrue og senere Anne Marie Carl-Nielsens
egen rytterstatue af Christian IX i Christiansborgs slotsgård. Men firmaet kunne med den
korte frist ikke overkomme alle tre døre, og
derfor blev vestdørens begge fløje og norddørens
to dele alle sammen støbt hos „metalstøber“
Olaf Schieltved, ligeledes i København. I følge
Ribe Stiftstidendes beretninger i dagene op til
indvielsen ankom vestdøren og „halvdelen af
norddøren“ med morgentoget i Ribe fredag
5. august, mens Kathoveddøren dagen efter

ligeledes ankom med morgentoget direkte fra
Lauritz Rasmussen. Hvornår den anden halvdel
af norddøren dukkede op, meldes der ikke noget
om, men tømrermester Jacob Daugaard Peters
fik alt på plads til den festlige indvielse om søndagen 7. august. Som bekendt med deltagelse
af hele den kongelige familie og en hærskare af
andre VIP’er – i alt 2.700(!) gæster i kirken –
inkl. Anne Marie Carl-Nielsen selv, således som
man kan se det på Knud Larsens kendte maleri
af begivenheden: Hun sidder med sit rødblonde
hår på forreste kirkebænk ved nærmeste søjle
til venstre og nyder forhåbentligt, at hun efter
strabadserne nu kunne få tid til at hvile lidt ud
hos sin søster, Lucie, der siden 1899 havde været
lægefrue i Skærbæk. ◊

1) Dele af denne artikel – især vedrørende forhandlingerne mellem kunstner og arkitekt – baserer sig på de relevante afsnit i
kunsthistorikeren Anne Christiansens fornemme og veldokumenterede biografi Anne Marie Carl-Nielsen – født Brodersen (2013).
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Jan Kaare Brink

MIN
DOMKIRKE

TIDEN GÅR. ELLER GØR DEN?

Jeg holder meget af tiden. Er
meget fascineret af tiden som
begreb. Forstår ikke tiden, men
er klar over, at den er der, uden
at den kan opfattes med vores
sanser. Du kan ikke se den,
du kan ikke høre den. Den
kan ikke føles eller lugtes eller
smages. Men den er der. Eller
er den? Mennesket har vel altid
været fascineret af dette uhåndgribelige fænomen.
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Tiden er selve livet. Uden tid
intet liv.
Ingenting ville eksistere uden
tiden. Den er både livet og
døden på jorden og i universet.
Mennesket har forsøgt at forstå
tiden, at få fat i den, få hold på
den, beherske den og måle den
for på den måde at gøre den
mere begribelig og håndgribelig.
Siden tidernes morgen, selve
tidens begyndelse, universets

skabelse og menneskets gang
på jorden har man forsøgt at
måle tiden, måske først med
simple solure, senere med bygningsværker som Stonehenge i
England som et af de kendte.
Og i masser af andre bygninger, hvor senere års forskning
har vist, at der på bestemte
tidspunkter om året falder lys
ind i bygningen på et bestemt
sted, som har en speciel funk

tion eller betydning.
Før Domkirkens ur kom til
Ribe i 1696, havde byens vægtere siden 1300-tallet hver time
sunget deres vægtervers i byens
gader, således at borgerne på
den måde blev orienteret om
tidens inddeling og samtidigt
mindet om, at der blev holdt
ro og orden i gaderne.
Og den dag i dag er der –
indirekte i hvert fald – en vis
forbindelse mellem Domkirken
og vægterhvervet, idet en af
kirketjenerne i sin fritid er
vægter for byens turister.
Men tidens gang skal måles,
og det foregår i Ribe Domkirke med urværket fra 1696,
ombygget 1931–33. Det er
ikke styret digitalt fra atomuret
i Frankfurt, i hvert fald ikke
direkte, men alligevel indirekte
derved, at der ligger et sådant
nær ved urværket, således at
man til enhver tid kan foretage
de nødvendige småreguleringer
på det store mekaniske urværk, når metallets minimale
udvidelse eller sammentrækning på grund af temperatur
svingninger har været årsag
til ændringer i urets gang. Så
hvis nogen har undret sig over,
hvor præcist det gamle Domkirkeur viser tiden, så har det
den forklaring, at den kyndige
kirketjener, der dagligt holder
opsyn med urets funktioner,
med mellemrum foretager de
nødvendige småjusteringer af
tandhjulene i urværket.
Uret har et 24-timers værk og
skal trækkes op hver dag året
rundt, helst omtrent på samme
tidspunkt hver dag indenfor
1–2 timers intervaller. Og det
er her, at jeg har fået det privilegium at komme ind i billedet

som en af de 4–5 personer, der
sørger for at trække de fire tunge blylodder, hvoraf det tungeste vejer 90 kg, de cirka 10
meter op, som kabellængden
tilsiger. Når der er fire lodder,
skyldes det, at der foruden
selve urværket er kvarterslag,
timeslag og klokkespil, som
hver kræver deres individuelle
lod. Det tager små 10 minutter
at trække de fire lodder op,
som så bruger 24 timer på at
nå de 10 meter ned igen.
Som sagt opfatter jeg det som
et privilegium at få lov til på
denne måde at være en lille del
af Ribe Domkirkes hverdag, og
det passer fint ind i min egen
hverdag, når jeg alligevel cykler
den 21 kilometers rundtur i
Nationalpark Vadehavet og allerede ude fra diget ved Mandø
Ebbevej kan se Domkirken stå
som et majestætisk monument
i silhuet hævet over det flade
marsklandskab, i begyndelsen
kun som et meget lille billede
på nethinden i den nordøstlige
horisont for efterhånden som
jeg kommer nærmere at vokse
sig større og større, indtil jeg
ad bærmevejen langs diget når
Bjerrumvej, som fra diget sigter
direkte ind mod Domkirken,
der, når jeg er nået ind til Ribe
ved Ringvejen, står mægtig og
monumental i hele synsfeltet.
Når man træder ind i Domkirken, bliver man straks betaget
af kirkerummet, som er stort og
smukt og fyldt med detaljer og
historie, som der kunne bruges
dage og uger, ja år, på at udforske. Carl-Henning Pedersens
mosaikker og loftsmalerier er
kun en lille, men iøjnefaldende,
del af det. Er man heldig, kan
det hænde, at organisten sidder

og øver sig på orgelstykker, som
fylder rummet på dejligste vis.
Der er 143 trappetrin op til
uret og yderligere 143 trin op
til toppen af tårnet, hvorfra
udsigten er næsten ubeskrivelig
smuk og betagende. Står man
på landjorden, er der 5 km
til horisonten. Står man på
toppen af borgertårnet, som
er 50 meter højt, er der godt
25 km til horisonten, så i klart
vejr burde man kunne se en
del omliggende sognekirker,
også dem, der ligger væsentligt
længere borte end de nævnte
25 km.
Hvor stor betydning det gamle Domkirkeur har for ripenseren fremgår af, at der ikke skal
megen uregelmæssighed til, før
telefonen ringer i kirketjenerens kontor, og borgeren gør
opmærksom på, at uret ikke
går præcist eller at klokkespillet
ikke fungerer. Så bliver det rettet af den kyndige kirketjener.
Og freden sænker sig igen
over byen.
Som den har gjort i hundredvis af år.
Og forhåbentlig vil fortsætte
med de kommende århundreder.
For tiden går. Eller gør den?
Der er grænser for menneskets
og videnskabens forståelse af
tiden og livets natur. Nobelpristageren i kvantemekanik
Werner Heisenberg sagde det
således: „Den første slurk af
videnskabens bæger gør os til
ateister, men på bunden af
bægeret venter Gud.“
Hvis du er i tvivl, så hold fast
i det, du har: nuet.
Tempus fugit. ◊
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Artikel
Af Søren Mulvad

DEN
FEMARMEDE
LYSESTAGE
I VOR FRUE KIRKE
I RIBE

- OG NOGLE AF DENS SLÆGTNINGE

Ribe Domkirke. Lysestagen stod
ved Skt. Katharinæ alter. Hun var
skytshelgen for skoleelever og lærde.
Foto: Folmer Iversen
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Blandt de bevarede middelalderlige pragtstykker
i Vor Frue Kirke i Ribe (Domkirken) bærer den
store femarmede lysestage oven for kortrappen
prisen. Kirkebetjeningen holder den skinnende
blank, og ved mangfoldige lejligheder stråler de
fem tykke lys fra stagen. I dag anvendes stearinlys, i middelalderen brugtes udelukkende vokslys.
Forne tiders ugunst er faret slemt hen over
mange af de kunstskatte, som fromme troende
førhen skænkede kirken. Byens historiker,
Kinch, fortæller i sin store beskrivelse af Ribe Bys
Historie om talrige træskærerarbejder, kostbare
stoffer, malerier, messebøger, billedhuggerarbejder med mere, som i kølvandet på reformationen er blevet ødelagt, dels ved bevidst vandalisme, dels ved ligegyldighed. Blandt kirkens
øvrige middelalderlige inventar er figurgruppen
med Sankt Jørgen og Dragen, døbefonten, Biskop Ivers gravsten og korstolene.
Før reformationen var de danske kirker led i
den store romersk-katolske kirkes vesteuropæiske helhed, og det er på den front set ikke så
underligt, at dygtige håndværkere den gang i
kirkerne fandt et marked for deres produkter.
„Den store Kerte“, som stagen et sted kaldes,
har en række søskende i flere nordeuropæiske
kirker, måske endda flere end her nævnes. I
nabolandet Sverige findes tilsvarende stager i
henholdsvis Lund Domkirke og i Storkyrkan
i Stockholm. Begge de svenske stager er syv
armede, men som billederne viser, støbt efter
helt samme principper som Ribes stage. I ingen
af de to svenske kirker ser det ud til, at der er
tradition for at holde dem blankpudsede. Men
netop derfor kender vi navnet på det støberi, der
fremstillede dem, nemlig Harmen Bonestede i
Hamborg. Denne mesters mærke kan findes på
stager, som ikke har været så voldsomt oppudsede. På ribestagen har pudsningerne slidt støbemærket bort. Sætter man, at en pudsning fjerner
1/200 mm, så vil en årlig pudsning i løbet af
500 år have fjernet ½ cm af et rørs diameter.
Som det ses, er de svenske stager lidt anderledes
udstyrede, i Lund stritter evangelisternes symboler
op fra fodstykket, mens vi i Ribe har en bogstol
med billede af Sankt Katharina af Alexandria på
stagens stamme.
I Tyskland findes mindst to stager, én i Perleberg og én i Webern. Der kan nemt have været

flere, som krige og tiders ugunst har ødelagt.
Man kunne også forestille sig, at der er, eller har
været, nogen i Nederlandene, Polen eller Baltikum. Domkirkens personale har en gang berettet om en italiensk besøgende, som var stærkt
interesseret i vores stage, hvilken kan betyde, at
der måske findes flere lignende i Sydeuropa.
De svenske og tyske søskende har hver syv
arme, hvilket har forårsaget, at der kom tung,
skævvridende sidevægt på de yderste arme, så
man i lighed med vores stage har måttet forstærke hele ophænget med en lidt uskøn, vandret
jerndrager. Denne vanskelighed er i den lignende Viborg-stage elegant løst ved at afkorte
armene, så lysene står pyramideformede på hver
side af stammen. I Viborg kendes stagens alder,
idet en indskrift angiver støbeåret til 1494 og
giverens navn som kannik P. Poulsen. Denne
stage er imidlertid støbt i Lübeck af en mester
Dirch Rob og er en slags ældre kusine til Hamborgstagerne, men tydeligvis støbt efter samme
tradition som de øvrige. Ribestagen skønnes
støbt 1475–1500, hvilket stiller den i samme
aldersgruppe som de øvrige.
Hvorvidt de forskellige stager har bogstol, anden dekoration, fem eller syv arme, inskriptioner
eller ingen, kan bero på tilfældigheder. Man kan
lægge adskillig „numerologi“ i tydningen af armenes antal, men nogen umiddelbar forklaring
kan næppe gives længere. De forskellige stager
ender i lysholdere, som i nogle kirker vendes
med „kronen“ nedefter, andre sidder omvendt.
En ældre kunsthistoriker har gjort sig til talsmand for, at der ikke er tale om nogen egentlig
krone, men kun dekorative udskæringer, som i
opstående stilling har lighed med en kongekrone.
Under alle omstændigheder ejer Vor Frue Kirke
i Ribe et meget fornemt stykke kirkeinventar i
denne lysestage. ◊

Viborg Domkirke
Foto: Minna Nygaard
Pedersen

Fürstenwalde Dom.
Gl prospektkort

Storkyrkan, Stockholm
Foto: Mårten Dahlberg

St. Johannis Kirche, Werben

Lund Domkirke

Skt. Jacobikirche, Perleberg.
Foto: Dr. Andreas Draeger
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Prædiken til konfirmation i Ribe Domkirke den 17. maj 2019
Af sognepræst Signe von Oettingen
Fra fjerde Mosebog: Derpå kaldte Moses Josva til sig og sagde til ham i hele Israels påhør: Vær modig og stærk, for du skal føre
dette folk ind i det land, som Herren lovede jeres fædre at give dem, og du skal give dem det i eje, Herren selv går foran dig,
han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange og lad dig ikke skræmme.

SÅ KOM DEN ENDELIG,
KONFIRMATIONSDAGEN
Så kom den endelig, kære konfirmander, forældre, bedsteforældre, søskende, onkler, tanter, gudfædre og gudmødre, familie og
venner: konfirmationsdagen! Strålende kom I ind i Domkirken
i dag, konfirmander, Gudsfolket – alle rejste sig for at hylde jer
på denne særlig dag, hvor I afslutter jeres konfirmationstid og
bekræfter jeres dåb.
I er på vej ind i et nyt land og står ved en grænse. Snart er I
myndige kristne. Snart er I myndige voksne. Og hvad vil dette
nye land betyde for jer? Hvad vil det bringe, og hvad står på spil?
Jeg er sikker på, at alle de mange mennesker herinde i Domkirken vil gør alt for at følge jer og ledsage jer ind i dette nye land.
Med kærlige ønsker og et inderligt håb om, at det vil gå jer godt.
At I vil lykkedes med det, som I foretager jer. Hver især sidder
nok med egne emner og temaer, som de vil give jer med på vejen:
Husk at passe godt på jer selv! Husk at passe på hinanden! Husk,
at vi holder rigtig meget af jer og elsker jer.
Men nu skal I jo over grænsen i de voksnes land. Dér kan tonen
godt være en lidt anden. Lytter man til politikerne, står det klart
og bøjet i neon. Der er tre temaer, som I skal forholde jer til: grøn
omstilling, flygtninge og pension. Er I med på det konfirmander?
Det er de vigtigste tre temaer, og der synes ikke at være andre.
Vigtige temaer, som kan udløse den største frygt: Klimakrisen er
ikke en krise, som går over.
Flygtningespørgsmål ender ofte i en endeløs rådvildhed: hvor meget
må vi gøre, og hvor meget kan vi gøre, og hvor meget skal vi gøre?
Og pensionen kan udløse en gabende kedsommelighed. Hvor
ofte tænker I på jeres pension, konfirmander? Den kommer engang – måske om 60 år – hvis I er heldige.
Hvad har valgkampens tre store emner gøre herinde i Domkirken. Finder man svar på dem ved at lytte til teksterne, som blev
læst fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente i dag?
Den første læsning oppe ved alteret lød som følgende:
Vær modig og stærk, for du skal føre dette folk ind i det land,
som Herren lovede jeres fædre at give dem. Herren selv går foran
dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke
svigte dig; vær ikke bange og lad dig ikke skræmme.
Læsningen handler om Josva og om et helt folk, som også er på
14

SALMER
749 I østen stiger solen op
31 Til himlene rækker din
miskundhed, Gud
192 Hil dig, Frelser og Forsoner
331 Uberørt af byens travlhed
441 Alle mine kilder skal være hos dig
787 Du, som har tændt millioner af
stjerner

vej. Ind i et nyt land. De er netop nået frem til grænsen til det
forjættede land efter mange års vandring gennem ørkenen. Og nu
kan de ikke komme videre. Hvad skal de gøre? De beslutter sig
for først at sende et par mand af sted ind i det nye ukendte land
for at udforske det. To grupper. Og de vender tilbage. Den første
gruppe med kæmpe store frugter, som de næsten ikke kan bære.
Kæmpe vindruer, og de fortæller: Det er et land, som flyder med
mælk og honning. Et vidunderligt land. Frugten smager bedre,
solen skinner altid, og det regner kun om natten. Her bliver vi
lykkelige! Det bliver skønt.
Da den anden gruppe kommer tilbage, fortæller de nøjagtig det
modsatte: Dér har vi nul chancer for at lande: høje mure, et stærkt
forsvar, det er umuligt. Og ja, vi har endda set kæmper der!
Israelitterne ved grænsen forstår pludselig: Det bliver ikke et let
spil. Problemerne og udfordringerne er ikke til at diskutere væk.
De er der. Det nye og det skønne lokker med alt det vidunderlige,
men det skrækkelige er der også. Det, som skaber angst og frygt.
Dér på grænsen oplever Gudsfolket, at problemerne ikke bare
forsvinder. Gud river ikke bare de tykke mure ned, ødelægger
ikke fjendernes farlige våben, udligner ikke de stejle bjerge og
fjerner ikke alle torne og tidsler, som gør livet så møjsommeligt.
Gud lader ikke kæmperne skrumpe til
en kompakt brugervenlig størrelse. Han
forandrer ikke virkeligheden for os!
Udfordringerne og alt det svære
bliver. Det sparer Gud os ikke for.
Det gør det ikke nemt for nogen. Dengang som i dag. Rygter bliver fortalt,
murene gøres tykkere, veje mere ufremkommelige, og kæmperne er pludselig
et helt hoved højere. Problemerne gøres
endnu mere angstprovokerende, og den
ene digter mere til og den anden også.
Fake News. Clickbaits. Hårrejsende retoriske tricks. Skræmmende kampagner
for at fange så manges opmærksomhed
som mulig uanset rigtigheden af historien. Dengang i Israel. Og i dag spredes
det især i den digitale verden: YouTube, de sociale medier og den endeløse
strøm af nyhedskanaler. Hensynsløst.
Udspekuleret. Det bliver sværere og
sværere at skelne mellem løgn og sandhed. Det gør sagen så kompliceret, og
løsningerne synes umulige.
På trods af, at det lige nu ville
være så godt med en løsning. At kende
løsningen. Des mere kompliceret
problemet er, des mere kompliceret er
15

Prædiken – fortsat

løsningen. Det gør det nemt for alle, som mener at kunne besvare
de komplicerede spørgsmål med nemme svar. Ofte er det lettere
at tro på det nemme og lette end på komplicerede forklaringer.
Så er det nemmere at tro på: Det klarer du aldrig! Det er du alt
for ung til. Det er du alt for lille til. Alt for svag til. Alt for dum
til. Alt for klog til. Alt for ufornuftig til. Alt for urealistisk til. Alt
for uøvet til. Og hver især kan jo bare fortsætte denne liste for sig
selv. Der er altid et eller andet. Sættes disse rygter først i gang, ja,
så bliver det bare vanskeligere og vanskeligere.
Så!
Hvem skal vi tro på? Hvem tror I på, konfirmander? På jeres
kammerater, når de siger: Det klarer du aldrig. Eller når jeres
søskende siger det? De bedste venner, lærere eller præsten? Jeres
forældre? Mennesker, som I har tillid til?
Gud lader ikke problemerne forsvinde for Gudsfolket. Der er
ingen supervåben og tryllesten. Alligevel løser han problemet.
Det problem, som hans folk er allermest bange for: Nemlig ikke
at kunne klare det.
Gud siger til Josua, til Israelitterne, til os og til jer konfirmander: Du klarer det. I klarer det. Jeg er med jer. Jeg følger jer. Jeg
er med jer, hvor end I går. Hav tillid til mig. I har nemlig allerede
alt det, som I har brug for: Jeg gør dig stærk. Jeg tror på dig. Jeg
har tillid til dig. Brug det, som du har fået givet:
Du har fået øjne. Luk dem op! Og se alt det som er og sker
omkring dig.
Du har fået ører. Luk dem op! Og lyt – lyt godt efter.
Du har fået hænder. Luk dem op! Og brug dem til at hjælpe
andre med.
Du har fået en mund. Luk den op! Brug din stemme og sproget
til at drive angsten på flugt.
Det kan du! Det kan I! Det kan vi!
Noget begynder i det små og udvikler sig til noget meget stort
med mod, kreativitet og fællesskab. Og opnår derved meget. Det
sker igen og igen.
Det er også løsningen for Josua og folket Israel: tro og tillid. At
have tro og tillid til Ham, der kender fremtiden. Ham, der kender mennesket bedre end nogen anden. Ham, der tror fuldt og
fast på dig. Ham, der kun vil dig det gode. Ham, der vil følge dig
overalt. Ham, som vil gøre alle steder gode for dig. At have tro og
tillid til Gud. Til hinanden. Og til jer selv.
Det tænker jeg, ønsker vi jer alle herinde i Domkirken i dag:
denne tro og tillid til Guds velsignelse.
Og så – ja så kan valgkampens tre temaer bare komme an –
eller vente til i morgen.
Glædelig konfirmationsdag.
Amen ◊
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KONFIRMANDER
I DOMKIRKEN 2019
28. april ved Torben Bramming
Alberte Lynddahl Simonsen
Mads Aarhus Lauridsen
Emil Oxenvad Tonnesen
Amalie Hvenegaard Hansen
Jonas Børsmose Simony
Sean Tommy Klaus Terp
Helena Therkildsen
Christian Bjerregård Roskjær
Magnus Bjerregård Roskjær
Frederikke Bjerrum

Lykke Nissen
Jamie Alexander Egebjerg Ibsen
Josta Lodskou Vogt
Esther Lodskou Vogt
Freja Dahlstrøm Høy
Albert Møller Tholle
Thor Kjær Christensen
Alexander Bruhn Schwartz
Julie Dahl Nielsen

12. maj ved Torben Bramming
Mette Windfeldt Mortensen
Elias Morthorst Bruun
Benjamin Kjær Dideriksen
Jacob Overgaard Andersen
Daniel Ager Borgwardt
Jonas Clausen Thysen
Simone Schønning Larsen

Dezker John Holm Andersen
Philip Zornig
Mia Giese Lausen
Sebastian Abildtrup Christensen
Jeppe Andersen
Emilie Kirstine Lundbjerg Brandt

17. maj ved Signe von Oettingen
Lukkas Bruun
Mathias Møbjerg Zim Andersen
Alberte Haahr Nielsen
Lærke Pettersen
Marie Mørk Qvistgaard Andersen
Alba Marie Krog Pedersen
Michael Shammi Jørgensen
Mathias Nørgaard Larsen
Thea Cecilie Andersen
Julie Lund Hansen
Vibe Mathiesen
Isabella Loklindt Jacobsen

Andreas Brinck Jessen
Laura Nilia Svarrer-Nielsen
Niklas Biel Nørgaard
Tobias Toft Højrup
Viktor Toft Højrup
Nils Kaare Sønderskov
Cecilie Elisabeth Thomsen
Alexander Bruun Hansen
Katrine Nielsen Petersen
Liva Sofie Vejby Gaardsted
Peter Hjorth Warming
Jakob Bevensee

17

Esben Tange, kunstnerisk leder af Rued Langgaard Festival

NATUR
Rued Langgard Festival i Ribe

GRIEG og LANGGAARD
5. - 8. september, 2019

PROGRAMTORSDAG
MED RET5/9
TIL ÆNDRINGER:

FREDAG 6/9

16.30 Domkirkepladsen. Gratis

TORSDAGFestivalåbning
5. SEPTEMBER
ved More text here, list of musicians More text
here, list of musicians More text here, list of musicians More text
here, list of musicians

19.00 Langgaard Salen. Entré 220 kr.

10:30 Ribe Katedralskole. Entré 280 kr.

Henrik Ibsen’s6.
natur.
Fordrag om den indre og ydre natur hos
FREDAG
SEPTEMBER
Henrik Ibsen.

11:40 Koncert. Entré 100 kr.
More text here, list of musicians. More text here, list of musicians.

Katrine Ganeer Skaug om Greigs betydning in norsk og euKl. 16.30 Gratis
ropæisk perspektiv.
Parken ved indgangen
til Sct. Catharinæ Kirke

More
text here,
list of musicians. More text here, list of musicians.
Kl.
10.30
Gratis
15:00
Langgaard
Salen. Entré 100 kr.
Ribe Katedralskole

billeder. More text
here,tidlig
list of musicians
RUED LANGGAARD:
Ribe,
Morgen BVN 386 (1949)
20.30 Det Gamle
Rådhus.
Entré
220 kr. inkl. et glas vin
Messingblæserkvartet
fra Det
Jyske
Musikkonservatorium.
Langgaard Lounge. Hør Lannggard’s sælsomme Hermod.
Festivalåbning
ved
MAY-BRITT
ANDREA
ANDERSEN,
More text here, list of musicians.
formand for Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg.
EDVARD GRIEG: Peer Gynt (Henrik Ibsen) arrangeret
7/9
for solister ogLØRDAG
Esbjerg Ensemble.
Medvirkende
bl.a.
DÉNISE
BECK, sopran, ANDREA
11.0 Sct. Catharinæ Kirke. Entré 150 kr.
PELLEGRINI,
mezzosopran,
FREDERIK
ROLIN,
Morgenstemning. Dorota Snderszewska, violin,
Amalie Malling, klaver
baryton, NILS
ØKLAND, hardangerfele og festivalkor.
14.30 Domkirken.
Entre 80 kr.
Kostumer: BIRTHE
HALD.
Krist Klangen II. Nelse Lyhne Løkkegaard.
Iscenesættelse: ESBEN TANGE.

Ved
emeritus
ved
Københavns
Universitet samt
Introlektor
til Sinfonia
Interna ved
Jens
Cornelius
Ibsen-ekspert
Jørgen
Haugan.
20:00 Domkirken. Entré 100 kr.

20.00 Sct. Catharinæ Kirke. Entré 220 kr.

PEER GYNT.
ÅBNINGSKONCERT
G-mol balladen
med visuelt akkompagnement a norske fjeld-

15.00 Domkirken. Entré 220 kr. inkl. et glas vin

Hvad est du dog skjøn. Magnus Kjelstad, baryton, Concert
Clemens, Dirigent: Carsten Seyer-Hansen. More text here, list of
Entré
30More
kr. text here, list of musicia ns.
musicians.

Kl. 19.00
Langgaard Salen,
Kannikegården
20:00 Sct.
Catharinæ Kirke. Entre 80 kr.

Haugtussa. Concert med visuelt akkomgnement a Munch
EDVARD
GRIEG KORT
billeder. Signe Asmussen, sopran, Berit Tange Johansen, kla-

ver. Skaug
Presentation
Tange.
Katrine Ganer
om Esben
Griegs
betydning i norsk og
14.30 Domkirken. Entre 80 kr.
europæisk perspektiv.
Krist Klangen III. Nelse Lyhne Løkkegaard.
Gratis ved forkøbt
billet til den efterfølgende koncert.

Thelma –Joachim Trier’s film om natur og overnatur.

FOREDRAG
OM HENRIK IBSEN
19:00 Langgaard Salen. Entré 100 kr.

Sinfonia interna er titlen på Langgaard’s storværk. More text here,
list of musicians. More text here, list of musicians. More text here,
list 11.40–12.15
of musicians.
Kl.
Gratis

22:00 Domkirkepladsen. Entré 100 kr.
Ribe
Katedralskole
Niels Lyhne Løkkegaard’s Krist Klangen.

KONCERT
20.30 Det Gamle Rådhus. Entré Grats.

med
studerende
fraNilse
DetLyhne
Jyske
Musikkonservatorium
for
Langgaard
Lounge. Bl-a
Løkkefaard,
Student Festival . Moderation: Jens
Cornelius
Katedralskolens
elever
og øvrige interesserede.

SØNDAG 8/9

Kl. 15.00 Entré 50 kr.
10.00 Domkirken. Entre 80 kr.
Langgaard
Salen, Kannikegården
Højmesse

FILM:
THELMA
13.00 Langgaard
Salen. Entre 80 kr.

Fordrag om
natur og
vejr i Langgaards
music
Joachim
Trier:
Thelma
(2017).
ved Bendt Viinholt Nielsen
Introduktion
om natur og overnatur i Joachim Triers
15.00 Sct. Catharinæ Kirke. Entre 80 kr.
filmiske
univers.
Rosengaardsspil. Nightengale String Quartet.

Kl. 19.00 Entré 30 kr.
Langgaard Salen, Kannikegården

Forsalg fra www.billetten.dk Se mere på:

langgaard festival . dk

INTRO TIL SINFONIA INTERNA
Kl. 20.00 Entré 180 kr.
Rued Langgaard Festival 2018 er støttet af: Wilhelm Hansen Fonden, Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden, Toyota-Fonden, Augustinus Fonden,
ved
Jens Cornelius.
Sct. Catharinæ
Kirke
Esbjerg Kommune,
Ribe Musikforening, Langgaard-Fonden, Beckett-Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. MediePartner: DR
Gratis
ved forkøbt billet til den efterfølgende koncert.
G-MOL BALLADEN

PÅL EIDE, klaver og NILS ØKLAND, hardangerfele.
Visuelt akkompagnement af romantiske norske fjeld
billeder. Lysdesign: LARS EGEGAARD SØRENSEN.
Kl. 22.30 Gratis
Det Gamle Rådhus

LANGGAARD LOUNGE

Mød en række af dagens kunstnere samt medlemmerne
af den kunstkreds, som udstiller under festivalen under
temaet Sfærernes Musik og Natur.
Moderation: JENS CORNELIUS.
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Kl. 20.00 Entré 250 kr.
Ribe Domkirke

SINFONIA INTERNA
–S
 FÆRERNES MUSIK

EDVARD GRIEG: To elegiske melodier op. 34. To Vinjesange instrumenteret for strygeorkester.
RUED LANGGAARD: Hav og Sol BVN 102. For mezzosopran kor og orkester. Uropførelse.
HENRIK IBSEN: Fruen fra Havet – uddrag. Monolog
ved skuespiller.
RUED LANGGAARD: Drømmen (Ewald Sundberg)

BVN 98. For sopran (Idéa), tenor (Drømmeren), kor og
orkester.
EDVARD GRIEG: Klokkeklang Lyriske stykker V op. 54.
Arr. Anton Seidl/Edvard Grieg.
RUED LANGGAARD: Sfærernes Musik for soli, kor,
orkester og fjernorkester BVN 128 (1916-18) i versionen
Rumrejsen til Sfærernes Musik. Udarbejdet af Bo Gunge til
rumlig opførelse i en katedral.
Medvirkende: DÉNISE BECK (sopran), ANDREA
PELLEGRINI (mezzosopran), DAVID DANHOLT
(tenor), Vor Frelsers Kirkes Kor, Sønderjyllands Symfoniorkester, studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium
(fjernorkester i Sfærernes Musik).
Korindstudering: MIKKEL ANDREASSEN.
Lysdesign: LARS EGEGAARD SØRENSEN.
Iscenesættelse: ESBEN TANGE.
Kl. 22.00 Gratis
Domkirkepladsen ved Kannikegården

KRIST KLANGEN I

Niels Lyhne Løkkegaard: Krist Klangen 24 timer.
Uropførelse.
24 timers udfoldelse af 9-tonig slutakkord fra Sfærernes
Musik via tonegenerator i ruinen i Kannikegården. Transmitteres til monitorer på Domkirkepladsen og momentvis
i Domkirken. Ved hvert timeslag frem til lørdag d. 7/9
kl. 22.00 går værket ind i en ny fase, der aktiveres live af
Niels Lyhne Løkkegaard.
Kl. 22.30 Gratis
Det Gamle Rådhus

LANGGAARD LOUNGE

Niels Lyhne Løkkegaard fortæller om Krist Klangen og om
at vokse op i Rued Langgaards skygge i Ribe.
Student Festival. Præsentation af produkt. Moderation:
Jens Cornelius.

Promenadekoncert: Publikum er velkommen til at vandre
omkring i kirken under den klanglige syntese af Krist
Klangen.
CONCERT CLEMENS dirigeret af CARSTEN
SEYER-HANSEN m. fl.
Kl. 20.00 Entré 280 kr.
Sct. Catharinæ Kirke

HAUGTUSSA

SIGNE ASMUSSEN, sopran.
BERIT JOHANSEN TANGE, klaver.
ESBEN TANGE, præsentation.
Visuelt akkompagneret af Edvard Munch-billeder med
vægt på naturens og menneskesindets mystiske sider. Og
et blik ind i Griegs og Langgaards stemningskunst, hvor
sansning og eksistens løber sammen.
Kl. 22.00 Entré 100 kr.
Ribe Domkirke

KRIST KLANGEN III og
 PAAAGTEDE MORGENSTJERNER
U

BJARKE MOGENSEN, accordeon, m.fl.
Niels Lyhne Løkkegaard: Krist Klangen 24 timer. Afslutning: Krist Klangen 24 timer transmitteret fra Kannike
gården i syntese med sangere fra Vor Frelsers Kirkes Kor.

SØNDAG 8. SEPTEMBER

Kl. 10.00 Gratis
Ribe Domkirke

HØJMESSE I DOMKIRKEN

Kl. 13.00 Entré 50 kr.
Langgaard Salen, Kannikegården
LØRDAG 7. SEPTEMBER

FOREDRAG: NATUR OG VEJR I
LANGGAARDS MUSIK

Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen.
Kl. 11.00 Entré 150 kr.
Sct. Catharinæ Kirke

MORGENSTEMNING

DOROTA ANDERSZEWSKA, violin og AMALIE
MALLING, klaver.

Kl. 15.00 Entré 180 kr.
Sct. Catharinæ Kirke

ROSENGAARDSSPIL

NIGHTINGALE STRING QUARTET.

Kl. 14.30 Entré 150 kr.
Ribe Domkirke

KRIST KLANGEN II og
HVAD EST DU DOG SKJØN

NIELS LYHNE LØKKEGAARD: Krist Klangen 24 timer.
Uropførelse.
Krist Klangen 24 timer transmitteret fra Kannikegården i
syntese med hovedorgel og kororgel i Domkirken.

Se mere og køb billet fra www.langgaardfestival.dk
under 2019 Dagsprogram eller www.billetten.dk under
Rued Langgaard Festival.
Partoutkort til 1150 kr. dækker hele festivalen.
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Arrangementsbeskrivelse
Årets sogneudflugt – Tipperne og Værneengene, Sandskulpturfestivalen, Vedersø Kirke, Kaj Munk

SOGNEUDFLUGT
TIL VEDERSØ
PROGRAM

ÅRETS SOGNEUDFLUGT

I mindet for 75-året for tyskernes clearingmord på digteren
og præsten Kaj Munk i januar 1944 går sogneudflugten i år til
Vedersø nord for Ringkøbing Fjord, hvor Kaj Munk var sognepræst fra 1924–1944. Undervejs besøges Tipperne og Værne
engene ved syd-enden af Ringkøbing Fjord og Sandskulptur
festivalen i Søndervig.
KL. 7.45
HVORNÅR

START MED BUS

Torsdag 29. august 2019

Fra Parkeringsplads Syd ved Stark byggemarked.

PRIS

KL. 9.00

Prisen for hele turen er 200
kr., idet Domsognet giver
tilskud til turen, og det
forventes, at deltagerne selv
medbringer madkurv og
drikkevarer til frokosten.
Derimod er formiddagskaffe
og eftermiddagskaffe samt
entreer indregnet i prisen.
TILMELDING

Senest 20. august til Ribe
Kordegnekontor,
tlf. 75 42 03 50 i kontor
tiden 9.00–12.30 eller til
Knud Jensen, tlf. 75 42 17 03
eller e-mail til
jensen44@stofanet.dk
Der er plads til ca. 40
deltagere, og turen er for alle
interesserede.
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MORGENKAFFE

Ved rasteplads syd for Outrup.
KL. 10.00

BESØG VED TIPPERNE OG VÆRNEENGENE

Nordeuropas største rasteplads for trækfugle.
Henrik Præstholm fortæller om landskabet.
KL. 11.30

SANDSKULPTURFESTIVALEN I SØNDERVIG

Her møder vi en 200 m lang og 7 m høj mur sandmur suppleret
med 10 soloskulpturer. I år er skulpturernes tema hentet fra robotternes verden. Efter en kortere introduktion bliver der lejlighed til selv at studere værkerne nøjere. Inden vi forlader parken
igen, spiser vi vore medbragte madkurve ved stedets borde og
bænke.
KL. 13.00

BESØG I VEDERSØ KIRKE

og ved Kaj Munks og hans families gravsteder ved kirkens øst-
ende. Den 800–900 år gamle romanske kirkes historie vil blive
fortalt under en kortere rundvisning.

Sandskulpturfestivalen i Søndervig.

Velkommen
Kaj Munk (1898–1944).

KL. 14.00

KAJ MUNKS LIV OG LEVNED

Så er vi nået frem til turens absolutte højdepunkt. Vi får først
et foredrag om Kaj Munk af en lokalguide i stedets foredragssal. Derefter er der rundvisning i selve præstegården.
KL. 15.30

KAFFEBORD MED BOLLER OG LAGKAGE

i stedets café.
KL. 16.15

HJEMREJSE MOD RIBE

Undervejs vil Richard Kværnø læse op fra Kaj Munks mere
muntre forfatterskab, blandt andet Lette bølge, når du blåner,
hvori han beskriver søsygens kvaler på en sørejse fra Esbjerg
til Paris via Antwerpen.

til konstitueret
domkantor
Lars Ole Mathiasen
Menighedsrådene ved Seem Kirke
og Ribe Domsogn har konstitueret
organist Lars Ole Mathiasen fra
1. oktober til 31. maj i den ledige
organist- og domkantorstilling.
Lars Ole Mathiasen er 54 år og
gennem mange år både organist ved
Gjesing Kirke og direktør for Den
Ny Opera i Esbjerg.
Lars Ole Mathiasen skal foruden
at være fast organist ved Seem Kirke
og organistafløser ved Domkirken
lede tre af Domkirkens kor: børnepige- og kammerkor. Med sig har
han sangerne Anne Mette Balling og
Benedikte Aa, der især skal samarbejde med ham om videreudvikling
af de to ungdomskor. ◊

KL. 18.00

FORVENTET ANKOMST TIL RIBE
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SENIOREFTERMIDDAGE ONSDAGE
KANNIKEGÅRDEN – gratis uden tilmelding
ONSDAG 18. SEPTEMBER KL. 14.30-16.30

SLÆGT SKAL FØLGE SLÆGTERS GANG
Sognepræst Ole Witte Madsen, Vilslev, fortæller den
spændende historie om sin vestjyske slægt fra Børs-
mose gennem kulturhistoriske og biografiske vinkler.

Ole Witte Madsen

ONSDAG 23. OKTOBER KL. 14.30-16.30

GRÆNSESTIEN

En af initiativtagerne Ove Øllegaard fortæller om
den gamle grænsesti fra 1864–1920, som nu efter en
fondsdonation på 2,1 millioner kroner kan reetableres med fortællestationer og naturoplevelser.

Ove Øllegaard

ONSDAG 20. NOVEMBER KL. 14.30-16.30

AMBROSIUS STUB

Sognepræst og hospicepræst Bente Møll Bramming
fortæller om ribedigteren Ambrosius Stub med
hovedvægten på de mange salmer, som Stub skrev i 
ribetiden fra 1752–1758. Hans liv og digtning sættes
i foredraget ind i rokokoens stil, mode og arkitektur.

Bente Møll Bramming

LØRDAGSUNIVERSITET
EFTERÅR 2019
Kannikegården, Langgaard Salen

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

SALMEBOG
OG DANNEBROG

Efterårets lørdagsuniversitet markerer to store mærkedage for den
danske kulturarv – 450 året for den første kongelig autoriserede
salmebog i Danmark og 800 året for Dannebrog

I 1569 udkom den første kongeligt autoriserede
salmebog i Danmark. Bogens titel er Den danske
Psalmebog, men den kaldes som regel Thomissøns salmebog efter udgiveren, Hans Thomissøn
(1532–1573). Han stammede fra Hygum ved
Ribe og blev student fra Katedralskolen, som
han siden blev rektor for. Til brug for undervis22

ningen af skolens peblinge begyndte han at indsamle salmer, både melodier og tekster. Arbejdet
fortsatte han som sognepræst ved Vor Frue Kirke
i København, og kongen pålagde ham at udgive
en salmebog, der skulle bruges i kirker, skoler
og hjem. I september 1569 udkom værket, og
i november bestemte kongen, at bogen skulle

anskaffes af alle sognekirker i Danmark-Norge.
Den skulle lænkes til degnens stol, for den
var uundværlig i gudstjenesterne. Thomissøns
salmebog er et prægtigt værk, smukt trykt med
noder til 217 af de 268 salmer; de sidste henviser til andre melodier i bogen. Helt til 1699
var det rigets officielle salmebog, og vi bruger
mange af dens salmer den dag i dag. Bogen er
central i Danmark-Norges kirkelige, musikalske
og litterære kulturarv, og den har været med til

at forme tankemønstre, adfærd og institutioner i
dagens danske samfund.
450 års-jubilæet fejres på lørdagsuniversitetet
den 9. november med foredrag af Bjarke Moe og
Marita Akhøj Nielsen. De arbejder på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs projekt „Musik
og sprog i reformationstidens danske salmesang“, som er finansieret af Carlsbergfondet og
Velux Fonden.

9. NOVEMBER KL. 10–13
Seniorredaktør, ph.d. BJARKE MOE og 
Redaktør, dr.phil. MARITA AKHØJ NIELSEN
Thomissøns salmebog

Bjarke Moe er seniorredaktør i Det Danske
Bjarke Moe
Sprog- og Litteratur-selskab og fra august 2019
post.doc. på Københavns Universitet. Han har
arbejdet med musikfilologi og nodeedition, bl.a.
i forbindelse med udgivelsen af Niels W. Gades
kormusik. Hans øvrige faglige interesser spænder
bredt inden for musikhistorie, musikalsk opførelsespraksis og komposition. Et emne, som han har Marita Akhøj
Nielsen
været særligt optaget af i sin forskning, er musik
og kulturudveksling i den tidlige moderne tid. I bl.a. middelalderens danske litteratur, Leonora
projektet „Musik og sprog i reformationstidens
Christina, Thomas Kingo og B.S. Ingemann.
danske salmesang“ står han for musikudgivelsen. Hun har ledet flere større projekter, der har
udgivet digitale tekster og ordbøger på nettet:
Marita Akhøj Nielsen er leder af Det Danske
gammeldanskordbog.dk, middelaldertekster.dk,
Sprog- og Litteraturselskab og redaktør for Det kalkarsordbog.dk og mothsordbog.dk. For tiden
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
er hun leder af projektet „Musik og sprog i reforHun har udgivet en række bøger og artikler om mationstidens danske salmesang.“
23. NOVEMBER KL. 10–13

Lektor, ph.d.

TORBEN KJERSGAARD NIELSEN

Dannebrog – fra korstog til konditorkage

Dannebrog har undergået mange forandringer
siden flaget faldt fra himlen for 800 år siden.
Selvom flaget stadig ligner sig selv, betyder det i
dag ikke det samme som dengang. Legenden om
flaget har dog været med hele vejen. Fortællingen om flagets himmelfald er en populær myte,
som er blevet genfortalt gennem generationerne,
mens fortolkningerne og brugen af dannebrog er
skiftet. Foredraget følger flagets skiftende betydninger og stiller skarpt på, hvordan flaget er
blevet brugt – og af hvem – i gennem dets lange
historie fra eksklusivt kongemærke til folkelig

Torben
Kjersgaard Nielsen

hedens og frisindets symbol.
Torben Kjersgaard Nielsen er lektor ved Aalborg
Universitet ved Institut for kultur og globale studier. Han forsker i de baltiske korstogs historie,
det middelalderlige pavedømme og Danmark i
højmiddelalderen, og hans mange publikationer
inden for disse emner - publiceret i såvel danske
som internationale sammenhænge – nyder både
national og international anerkendelse.
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BESKRIVELSER AF KOMMENDE

ARRANGEMENTER OG
KONCERTER

ESBJERG INTERNATIONAL
CHAMBER MUSIC FESTIVAL

MIDDAGS
TANKER
DOMKIRKEN

Kom ind i Domkirken – før frokost. Hen over sommeren spiller
organisterne til salmerne, og præsterne giver deres bud på ord til
eftertanke over en af den følgende
søndags bibeltekster.
ONSDAG 7. AUG KL. 12.00

Ved biskop Elof Westergaard
ONSDAG 14. AUG KL. 12.00

Ved sognepræst Signe von Oettingen.

FÆLLESRUMMET KANNIKEGÅRDEN
FREDAG 16. AUG KL. 16.30
ENTRÉ 150 kr. v. indg. fra kl. 16.

Esbjerg International Chamber
Music Festival lægger en af deres
mange koncerter i Kannikegården
til glæde for publikum i Ribe. På
programmet står:
LUDWIG VAN BEETHOVEN:
Strygetrio i c mol, Op.9 No.3
ARNOLD BAX: Kvintet for obo
og strygekvartet
JOSEPH HAYDN: Strygekvartet
i C-Dur, Op.50 No.2.

TRINITATIS
KANTORI
DOMKIRKEN

SØNDAG 1. SEPTEMBER
KL. 9.30–9.50

Trinitatis Kantori, København,
synger under ledelse af Søren
Christian Vestergaard, mens
menigheden samles. Desuden
medvirker koret ved den efterfølgende højmesse.

KAMMERKORET HYMNIA
HYLDER LEONARDO DA VINCI

KORKONCERT DOMKIRKEN – arrangeres i samarbejde med Ribe Musikforening
LØRDAG 5. OKTOBER KL. 11
ENTRÉ 50 kr. ved indgangen
fra kl. 10.30, studerende ½ pris

„Leonardo – Manden, Myten,
Maskinerne, Musikken“ er en musikalsk hyldest til renæssancemennesket over dem alle – Leonardo da
Vinci (1452–1519) – i anledning af
500-året for hans død. I hele Europa – og naturligt nok især i Italien
– forberedes forskellige fejringer
af denne ener, der stadig fascinerer
ved sit alsidige geni og helt unikke
evne til at udtænke apparater, der
var adskillige hundrede år forud for
sin tid (f.eks. helikopteren), og hvis
malerkunst og sans for perspekti24

visk komposition hver dag begejstrer museumsgæster; ikke mindst
foran Mona Lisa på Louvre i Paris.
Ifølge traditionen, grundlagt af
Leonardos første, store biograf,
Giorgio Vasari (1511–1574),
dyrkede geniet også musikken,
såvel som udøvende musiker og
som skabende komponist, ligesom
han skulle have konstrueret flere
musikinstrumenter. Instrumenterne
kender vi fra hans egne optegnelser,
men beklageligvis har kompositionerne ikke overlevet tidens tand, og
der gives dermed ingen muligheder
for at opføre musik af Leonardo da
Vinci. Men – et sådant menneske
bliver ved at inspirere andre kunst-

nere, og derigennem bliver det
alligevel muligt at skabe en hyldest i
musik: For kor a cappella foreligger
allerede f.eks. Eric Whitacres (f.
1970) Leonardo Dreams of his Flying
Machine, som også Kammerkoret
Hymnia har opført, senest ved en
korkonkurrence i Rom 2017.
Det prisbelønnede kammerkor
Hymnia, der dirigeres af Flemming
Windekilde, har desuden kontaktet
en lang række nulevende komponister med henblik på at få skrevet
nye værker for kor a cappella. Det
drejer sig om bl.a. Sven-David
Sandström fra Sverige, Ib Nørholm
fra Danmark og Jaakko Mäntyjärvi
fra Finland.

FÆLLES
SANG I
HOLMGREN
LANGGAARD CLAES
ORGELKONCERT
SALEN
DOMKIRKEN
Det er gratis, og alle er velkomne
ONSDAG 2. OKTOBER
KL. 19.30–21.00

Indledere: Johanne Aagaard og
Laura Østergaard Jensen
ONSDAG 6. NOVEMBER
KL. 19.30–21.00

Indleder: Ruth Svendsen

MUSICA
FICTA

KORKONCERT
DOMKIRKEN
FREDAG 8. NOVEMBER
KL. 19.30
ENTRÉ 50 kr. under 14 år
gratis, studerende ½ pris

Koncert i anledning af 450-året
for Thomissøns salmebog (1569).
Hans Thomissøn var rektor ved
Ribe Katedralskole fra 1557–61,
hvorefter han blev sognepræst ved
Vor Frue Kirke, København (nu
Københavns Domkirke). I den
tid, han var i Ribe, anskaffede han
en række noder til koret på Ribe
Katedralskole, der gjorde tjeneste
ved Domkirken, ligesom han begyndte det store arbejde at samle
tekster og melodier til salme
bogen, der blev den første landsdækkende salmebog i Danmark.
Sangerne præsenterer salmer fra
salmebogen i en række flerstemmige udsættelser. Musikken og
teksterne introduceres af Marita
Akhøj Nielsen og Bjarke Moe fra
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Bo Holten. Koncerten
er en optakt til lørdagsuniversitetet
dagen efter. Se omtale side 22.

Claes Holmgren er siden 1992
domorganist i Visby på Gotland,
og her er han virksom som både
komponist, o rganist og kor
dirigent. Hans kompositionsvirksomhed omfatter bl.a. en række

vokalværker, men også orgel- og
kammermusik står på værklisten.
Han blev i 2010 udnævnt til musikdirektør i Visby Stift og står her
for en udstrakt koncertvirksomhed.
Ved koncerten på Ribe Domkirkes store orgel spiller han bl.a.
dansk musik af senromantikeren
N.O. Raasted og nulevende Tore
Bjørn Larsen.

ADVENTS
KONCERT

STIG
ROSSEN

LØRDAG 26. OKTOBER KL. 11
ENTRÉ 30 kr. ved indgangen
fra kl. 10.30

KORKONCERT
DOMKIRKEN

DOMKIRKEN

TORSDAG 21. NOV KL. 19.30
LØRDAG 16. NOVEMBER
KL. 15.30
Gratis adgang

Korene fra FOLKEKIRKENS
UNGDOMSKOR i Ribe Stift
holder deres årlige adventskoncert under ledelse af domorganist Henrik Skærbæk Jespersen,
Haderslev.

JULE
KONCERT

DOMKIRKEN

SØNDAG 1. DECEMBER
KL. 16
ENTRE og billetter
www.esbjergensemble.dk

KONSERVATORIETS
PIGEKOR,
TREENIGHEDSKIRKENS
DRENGEKOR og ESBJERG
ENSEMBLE
Dirigent: LONE GISLINGE

Ribe Boldklub arrangerer julekoncert. Se dagspressen for billetter.

RIBE
KAMMERKOR

JULEKONCERT I
DOMKIRKEN

SØNDAG 15. DEC KL. 16
ENTRÉ 50 kr. under 14 år
gratis, studerende ½ pris

Ribe Kammerkor med solister
opfører under ledelse af Lars Ole
Mathiasen musik af bl.a. C. Monteverdi foruden danske julesalmer.

SIGNE JUHL

JULEKONCERT I
DOMKIRKEN

SØNDAG 22. DEC KL. 16

Peters Juls julekoncert med Signe
Juhl. Se dagspressen for billetter.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
ONSDAG 7. AUGUST
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

ONSDAG 14. AUGUST
KL. 12.00

MIDDAGSTANKER

Se side 24 for omtale.
Domkirken

FREDAG 16. AUGUST
KL. 16.30

ESBJERG INTER
NATIONAL CHAMBER
MUSIC FESTIVAL

Se side 24 for omtale.
Fællesrummet Kannikegården
29. AUGUST

SOGNEUDFLUGT

Se side 20 for omtale.

LØRDAG 5. OKTOBER
KL. 11

ONSDAG 20. NOVEMBER
KL. 14.30-16.30

Se side 24 for omtale.
Domkirken

Se side 22 for omtale.

KAMMERKORET
SENIOR
HYMNIA HYLDER
EFTERMIDDAG
LEONARDO DA VINCI v. Bente Møll Bramming
ONSDAG 23. OKTOBER
KL. 14.30-16.30

SENIOR
EFTERMIDDAG

v. Ove Øllegaard
Se side 22 for omtale.

LØRDAG 26. OKTOBER
KL. 11

CLAES HOLMGREN

Se side 25 for omtale.
Domkirken

ONSDAG 6. NOVEMBER
KL. 19.30–21.00

SØNDAG 1. SEPTEMBER
KL. 9.30–9.50

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN

Se side 24 for omtale.
Domkirken

FREDAG 8. NOVEMBER
KL. 19.30

TRINITATIS KANTORI

5.–8. SEPTEMBER 2019

RUED LANGGAARD
FESTIVAL

Se side 25 for omtale.

MUSICA FICTA
UNDER LEDELSE AF
BO HOLTEN

Se side 18 for omtale.

Se side 25 for omtale.
Domkirken

ONSDAG 18. SEPTEMBER
KL. 14.30-16.30

LØRDAG 9. NOVEMBER
KL. 10–13

SENIOR
EFTERMIDDAG

v. Ole Witte Madsen
Se side 22 for omtale.

ONSDAG 2. OKTOBER
KL. 19.30–21.00

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN
Se side 25 for omtale.
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LØRDAGS
UNIVERSITET

v. Bjarke Moe og
Marita Akhøj Nielsen
Se side 22 for omtale.
LØRDAG 16. NOVEMBER
KL. 15.30

ADVENTSKONCERT

Se side 25 for omtale.
Domkirken

TORSDAG 21. NOVEMBER
KL. 19.30

STIG ROSSEN

Se dagspressen for omtale.
Domkirken
23. NOVEMBER
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

v. Torben Kjersgaard Nielsen
Se side 22 for omtale.
SØNDAG 1. DECEMBER
KL. 16

KONSERVATORIETS
PIGEKOR, TREENIGHEDSKIRKENS
DRENGEKOR OG
ESBJERG ENSEMBLE
Se side 25 for omtale.
Domkirken

SØNDAG 15. DECEMBER
KL. 16

RIBE KAMMERKORS
JULEKONCERT

Se side 25 for omtale.
Domkirken

SØNDAG 22. DECEMBER
KL. 16

PETERS JULS
SIGNE JUHL

Se side 25 for omtale.
Domkirken

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Efterårssæson 2019

BØRNEKOR

KORPRØVER: Torsdag 15–15.45 – dog ikke i skolernes ferier.
Øvested:		
Kannikegården, Torvet 15
Børnekoret er for drenge og piger i 3.–6. klasse. Børnekoret
medvirker ved tre til fem koncerter/gudstjenester om året. Alle
er velkomne, der er ikke optagelsesprøve. Koret ledes af Lars Ole
Mathiasen. Det er gratis at synge i børnekoret.
Børne- og pigekor begynder sæsonen torsdag 29. august

PIGEKOR

KORPRØVER: Torsdag 16–17.30 – dog ikke i skolernes ferier.

Øvested:		
Kannikegården, Torvet 15
Koret er for piger fra 7. klasse til 3. g. Koret synger til gudstjenester i Domkirken og Seem Kirke ca. en gang om måneden og
koncerter tre til fem gange om året. Det er gratis at synge i pigekoret, og der udbetales løn for medvirken ved gudstjenesterne.
Interesserede kan kontakte korleder Lars Ole Mathiasen på tlf.
27435044 eller møde op til en korprøve.

RIBE KAMMERKOR

KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30 – dog ikke i skolernes ferier.

Øvested:		
Kannikegården, Torvet 15
Ribe Kammerkor består af ca. 30 sangere. Koret medvirker ved
koncerter og gudstjenester i Domkirken ca. seks gange om året.
Nye sangere kan søge optagelse ved henvendelse til korets formand Peter Brun på brunhald@gmail.com for at aftale foresyngning. Koret dirigeres af Lars Ole Mathiasen. Der betales et årligt
kontingent på 800 kr.
Kammerkor begynder sæsonen tirsdag 27. august

Frivillighedens 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
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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 4. AUG
KL. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Elof Westergaard

September
SØNDAG 1. SEP
KL. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

Oktober
SØNDAG 6. OKT
KL. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

December
SØNDAG 1. DEC
KL. 10.00
1. søndag i advent
Jens Torkild Bak

SØNDAG 11. AUG
KL. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe

SØNDAG 8. SEP
KL. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe

SØNDAG 13. OKT
KL. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG 8. DEC
KL. 10.00
2. søndag i advent
Torben Bramming

SØNDAG 18. AUG
KL. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG 15. SEP
KL. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG 20. OKT
KL. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe

TORSDAG 12. DEC
KL. 19.00
De ni læsninger
Signe von Oettingen

SØNDAG 25. AUG
KL. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG 22. SEP
KL. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG 27. OKT
KL. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

ONSDAG 25. SEP
KL. 19.00
Høstgudstjeneste
Signe von Oettingen
SØNDAG 29. SEP
KL. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

November
SØNDAG 3. NOV
KL. 10.00
Alle helgens dag
Jens Torkild Bak
SØNDAG 10. NOV
KL. 10.00
21. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG 17. NOV
KL. 10.00
22. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG 24. NOV
KL. 10.00
23. søndag efter Trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG 15. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG 22. DEC
KL. 10.00
4. søndag i advent
Elof Westergaard
JULEAFTEN 24. DEC
KL. 14.00
Juleaften
Torben Bramming
JULEAFTEN 24. DEC
KL. 16.00
Juleaften
Jens Torkild Bak
JULEDAG 25. DEC
KL. 10.00
Elof Westergaard
2. JULEDAG 26. DEC
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
SØNDAG 29. DEC
KL. 10.00
Julesøndag
Signe von Oettingen
NYTÅRSAFTENSDAG
31. DEC
KL. 16.00
Jens Torkild Bak
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Gudstjenester
i Seem Kirke
Januar
NYTÅRSDAG 1. JAN
KL. 15.00
Torben Bramming
Efter gudstjenesten bydes
på hvidvin + kransekage
SØNDAG 5. JAN
KL. 10.00
Helligtrekonger
Signe von Oettingen
SØNDAG 12. JAN
KL. 10.00
1. s. e. Helligtrekonger
Torben Bramming
SØNDAG 19. JAN
KL. 10.00
2. s. e. Helligtrekonger
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG 26. JAN
KL. 10.00
3. s. e. Helligtrekonger
Signe von Oettingen

August
SØNDAG 4. AUG
KL. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG 11. AUG
8. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 18. AUG
9. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 25. AUG
KL. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
September
SØNDAG 1. SEP
KL. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG 8. SEP
12. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 15. SEP
KL. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming
SØNDAG 22. SEP
14. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 29. SEP
KL. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Signe von Oettingen

Oktober
SØNDAG 6. OKT
16. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 22. DEC
4. søndag i advent
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 13. OKT
17. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken

JULEAFTEN 24. DEC
KL. 15.30
Signe von Oettingen

SØNDAG 20. OKT
KL. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Torben Bramming

JULEDAG 25. DEC
KL. 10.00
Torben Bramming

SØNDAG 27. OKT
19. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
November
SØNDAG 3. NOV
KL. 10.00
Alle helgens dag
Signe von Oettingen
SØNDAG 10. NOV
21. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 17. NOV
KL. 10.00
22. søndag efter Trinitaits
Torben Bramming
SØNDAG 24. NOV
23. søndag efter Trinitatis
Der henvises til Domkirken
December
SØNDAG 1. DEC
KL. 10.00
1. søndag i advent
Signe von Oettingen
SØNDAG 8. DEC
2. søndag i advent
Der henvises til Domkirken

2. JULEDAG 26. DEC
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 29. DEC
Julesøndag
Der henvises til Domkirken
Januar
NYTÅRSDAG 1. JAN
KL. 16.30
Torben Bramming
Efter gudstjenesten bydes
på hvidvin og kransekage
SØNDAG 5. JAN
Helligtrekonger
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 12. JAN
1. s.e. Helligtrekonger
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 19. JAN
KL. 10.00
2. s.e. Helligtrekonger
Signe von Oettingen
SØNDAG 26. JAN
KL. 10.00
3. s.e. Helligtrekonger
Torben Bramming

SØNDAG 15. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Torben Bramming
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og
møbler. Møbler afhentes og udbringes tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
Saltgade 5, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
KIRKENS KORSHÆR
Genbrug Ribe
Mosevej 16
Tlf. 30 34 87 68
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
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. klasse og op. Nogle aftener vil børnene være delt i to hold. Opdelingen
vil være 0.–2. klasse og 3. og op.
Kredsleder
Susanne Have Feddersen
Engdraget 71
Telf. 29 33 79 37
Ledere
Niels Christian Lausen
Telf. 23 49 45 13
Tina Rasmussen
Telf. 51 50 41 70
Nina Agaard
Telf. 22 30 76 87

Grupperådsformand
Karina Nørby, Lustrupvej 38
norby_jacobsen@hotmail.com
Tlf. 61 79 75 41
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
Jane Sørensen og Elvin Larsen
jane74@stofanet.dk
Tlf. 41 10 02 03
ULVEFLOKKEN WARDHA
Børn i 2.–4. klasse
Onsdag kl. 18.30–20.00
Maja Toft
maja.toft@hotmail.com
Tlf. 25 53 11 49
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
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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Ribe Domkirke set fra Hovedengen. Skibbroen i forgrunden var stedet, hvor byggematerialer og
sten fragtet hertil fra Rhinegnene blev landet i middelalderen.

KIRKogKLOGT.dk

INDHOLD
Domkirkens ind- og udgange i bronze
Min Domkirke – Tiden går. Eller gør den?
Den femarmede lysestage
Prædiken til konfirmation i Ribe Domkirke den 17. maj
Konfirmander i Domkirken 2019
Rued Langgaard Festival. Program 2019
Sogneudflugt til Vedersø
Senioreftermiddage
Lørdagsuniversitet
Arrangementskalender
Gudstjenesteliste

