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Kære Domsogn
Fejringen af det store Lutherjubilæum er ved at rinde ud, og vi kan se tilbage på
nogle særligt vellykkede dage i Ribe, hvor tusindvis af mennesker deltog i de mange
arrangementer.
Vores udsendte rapporter fra menighedsrådet, Christian Abildgaard, har taget
pulsen på reformationsjubilæet i Luthers hjemby.
Vi ser også tilbage på Langgaard Festivallen og dens vellykkede og nyskabende
arrangementer. Men så skal vi også ud af Luther 500-året og ind i det nye. Her
byder Domkirken på en vifte af koncerter, der kan bringe julestemningen i hus
og efter jul en lang række foredrag, der tager både kristendommen og litteraturen
under behandling. Julen står for døren og dermed det store budskab om, at
Gud blev menneske. Fra redaktionen ønskes derfor alle beboere i Domsognet en
velsignet, menneskelig jul fuld af søde engletoner og kirkegang.
Torben Bramming
Sognepræst

Tårnsang fra Borgertårnet med morgenglade sangere under ledelse af Lars Nykjær på trompet under
Folkemødet i Ribe. I tiden efter Reformationen blev de store festdage sunget ind fra Borgertårnets top.
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…
Af Jens Cornelius

LANGGAARD
OG

Dora er blevet fundet. Efter tre
års arkivstudier kunne Claus
Falk-Larsen ved Langgaard
Festivalen 2017 præsentere, at
han med al sandsynlighed har
fundet frem til identiteten af
den mystiske unge kvinde, som
Rued Langgaard i 1913 blev
forelsket i.
Mødet med Dora satte sig
mange spor i Langgaards
værker og prægede ham hele
livet. Hendes store indflydelse
er grundigt beskrevet i Bendt
Viinholt Nielsens bog Den
ekstatiske outsider, og takket
være de nye biografiske oplysninger om Dora kan man nu
se, at deres skæbner var knyttet
tæt sammen. Der tegner sig et
billede af to mennesker med
meget til fælles, også mange
fælles omstændigheder imod
sig. Dora From var to år ældre
end Rued Langgaard. Hun
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DORA

kom fra en pæn københavnsk
familie, hendes far var jurist
og chef for Kriminalretten.
Familien boede på Østerbro.

Langgaard og Dora mødte
hinanden i 1913 på et sommer
ferieophold i Kyrkhult i Blekinge. Det lader til, at det var
Dora, der tog initiativet til den
første kontakt; i hvert fald noterede Langgaards mor, at to unge
damer ved eftermiddagsteen 25.
juni henvendte sig til Rued og
bad ham spille lidt på klaver.
Dora var formodentlig på ferie i
Kyrkhult med en veninde.
Langgaards møde med Dora
fik ham til at komponere fire
kærlighedssange med over
skriften Sommer 1913. Hvordan det udviklede sig derefter
er uklart, men i det følgende
års tid havde Dora og Langgaard en f orbindelse af en art.

Dora From, gift Abrahamsen

Rued Langgaard 1918

Formodentlig på anstændig,
borgerlig vis i form af visitter,
brevveksling, spadsereture og
restaurationsbesøg. Men i 1914
hørte kontakten op igen. Hvad
der var sket mellem de to –
eller snarere ikke sket – vides
ikke. De næste tre år er der
ingen spor af deres forhold.
I 1917 blev det så bekendtgjort
i Doras sognekirke, Garnisons
Kirke, at hun indgik ægteskab
med Hr. Axel Abrahamsen,
der arbejdede i ØK. Langgaard
havde ikke fast a nsættelse
og kunne næppe forsørge en
familie. Han var på det tidspunkt organistvikar i netop
Garnisons Kirke, og det var
måske grunden til, at Dora lod
sig vie i en anden kirke.
I årene 1918–19 var Langgaard
helt fordybet i minderne om
Dora. Han skrev adskillige
kompositioner, der hentyder
til deres fælles fortid. Flere af
værkerne hedder noget med
Rosengård, fordi Langgaard
boede på Rosengården i Kyrkhult den sommer, de mødtes.
Mest kendt er hans Rosengårds
viser, der kredser om håbløs
kærlighed, men også flere af
Langgaards strygekvartetter
relaterer åbenbart til Dora. Det
er noget af den mest længselsfulde musik, han n
 ogensinde
skrev. Helt eksplicit er hans
Strygekvartet nr. 6, der slutter med variationer over den
svenske folkevise Och hör du
unga Dora, vill du gifte dig i år.
I 1919 fødte Dora en søn. Men
tragedien lurede. Dora havde
allerede som ung vist tegn på
depressioner, og i 1921 brød

en egentlig maniodepressiv
periode ud. Doras mand flyttede i en lejlighed for sig selv,
mens deres søn blev passet af
Doras søster. Dora selv kom i
pleje forskellige steder.
Imens boede Langgaard stadig
hjemme hos sin mor. Fru
Langgaard tog i 1922 en ung
kristen kvinde, Constance
Tetens, under sine vinger. Hun
flyttede ind i hjemmet som
en slags husholderske, blev
forelsket i Langgaard, og fru
Langgaard begyndte at se for
sig, at Constance engang ville
kunne gifte sig med Rued.
Det var dog stadig Dora, der
var i hans tanker – og samme
år dukkede hun pludseligt op
igen, midt i sit sygdomsforløb.
Efter otte års pause g enoptog
Dora og Langgaard nu en
regelmæssig kontakt. De
besøgte hinanden, skrev breve
og gik ture. Imens kunne den
voldsomt jaloux C
 onstance
kun se på, at Rued var optaget
af den yndige og spændende
rivalinde, og hun omtalte
hende d
 emonstrativt som
„Fru Dora Abrahamsen“.
Constance smuglæste endda
i Rueds d
 agbog og så, at han
kaldte Dora „min elskede“.
Det k unne hun ikke lade være
med at viderebringe til Fru
Langgaard, der bemærkelsesværdigt forsikrede Constance,
at Rued „ikke mente det sådan,
som man i almindelighed
forstod de ord“.
I 1923 holdt Langgaard et filo
sofisk foredrag i den katolske
forening A
 cademicum Catholicum. Langgaard var ikke selv
katolik, men var i den periode
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…
– fortsat

draget mod katolicismen. Det
var Dora også, og hun valgte at
konvertere. Langgaard gjorde
ikke. Mange overvejelser må de
have været fælles om i den tid,
og de har i det hele taget haft
meget at tale om. Ikke kun om
deres gensidige tiltrækning, de
religiøse skrupler og familieproblemerne, men vel også om
deres personlige oplevelser af
at være anderledes. Constance
observerede det og nævnte for
Fru Langgaard, at „der var nok
to sjæle, der kunne sammen.“

ingen b reve mellem Dora
og Langgaard eksisterer. Selv
hendes efternavn har v æret
ukendt indtil i dag.

Situationen blev anspændt for
alle parter. Langgaard noterede
i marts 1924: „Min tilstand er
utålelig.“ Som katolik kunne
Dora ikke lade sig skille, og
samme år flyttede hun hjem
til sin mand. I maj 1925 kom
Dora for tilsyneladende sidste
gang på besøg hos Langgaard.
Det er ikke til at vide, hvor
langt det kom mellem Dora og
Langgaard udover den sociale
kontakt, som er nævnt i de
sparsomme notater. Mange af
kilderne er væk: Nogen (mon
ikke Constance?) klippede
de kalendersider ud, hvor
Dora var nævnt, og heller

I 1928 forværredes Doras
psykiske tilstand igen, og i
1934 var hun så syg, at hun
blev umyndiggjort. Hendes
mand lod sig skille og giftede
sig med en anden kvinde, der
tog Doras søn til sig. Dora var
nu helt alene, for L
 anggaard
havde i 1927 giftet sig med
Constance, som Langgaards
mor havde ønsket sig det.
Deres ægteskab forblev
platonisk hele livet. Da Doras
fraskilte mand døde i 1940,
kunne Dora efter katolske
forskrifter gifte sig igen. Men
kontakten til Langgaard var
åbenbart a fbrudt for altid, og
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Det eneste bevarede kontakt
punkt er ordene „con anima“,
som Dora i tiden 1913–14
skrev i manuskriptet til Langgaards Symfoni nr. 2. „Con
anima“ betyder „sjælfuldt“,
og ordene blev skrevet med
rødt blæk, der dengang ellers
normalt var forbeholdt kærestebreve.

han fl
 yttede s amme år med
Constance til Ribe, hvor de blev
indtil Langgaards død i 1952.
Langgaard lod mindet om Dora
leve i sin musik, hvor han ofte
benyttede et „Dora-motiv“,
taget fra en af de sange, han
skrev i Kyrkhult 1913. Så sent
som i hans sidste symfoni, nr.
16 fra 1951, dukker temaet op.
Andre minder findes i titlerne,
f.eks. den drømmende klaver
musik Ved hotel Kongen af
Danmark; hotellets konditori i
nærheden af Langgaards hjem
var et af de steder, hvor Dora
og Rued havde kunnet mødes
og være i fred.
Dora levede helt til 1974 og
blev 83 år gammel. De sidste
mange år boede hun permanent på Sct. Hans Hospital.
Hendes forhold til Rued Langgaard har været ukendt, selv for
hendes nærmeste slægtninge,
indtil nu. ◊

Doras håndskrift i Langgaards 2. symfoni.

Emma Langgaard, Rued Langgaards mor.

Carsten Porskrog Mogensen fortæller om 1. Slesvigske Krig på Ribe Katedralskole. Elverpiger på Domkirkepladsen.

Simon Duus synger om Holger Danske i Sct. Catharinæ Kirke.
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Prædiken holdt 15. søndag efter trinitatis
Af sognepræst Torben Bramming

ÅNDELIG
FITNESS
Lad være med at bekymre dig, siger Jesus, og på den måde kan han
jo lyde som enhver, der i dag taler mod stress og ambition. Hvis
man bare skar hans tale af lige der, så ville Guds søn være som en
langhåret hippie i Jesussandaler, der med sin hashpibe i hånden
sagde „slap af, hids dig ned“, hver gang der blev stillet krav eller
skældt ud. Og når man ser hans liv, som det er beskrevet i Det ny
Testamente, så er der jo noget flippet ved at vandre rundt på må
og få, sove, hvor det passer sig, snart inde snart ude, besøge venner, bryllupper eller sejle snart over til den ene side af Genesareth
sø snart til den anden – et menneske, der lever i pagt med naturen på et minimum af komfort og uden luksus, og som sammenligner menneskelivet med markens liljer
og himmelens fugle.
Men vi kan ikke blive stående ved ordene om ikke at bekymre
os, for det vigtigste om sig selv, og hvad vi kristne skal i verden,
siger Jesus ikke i den sætning, men i ordene: søg først Guds rige og
hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer oveni: bekymringsløs
heden, mad og tøj og det evige liv, som troen på Guds søn skænker.
Hvordan søger man så Guds rige og hans retfærdighed? Det gør man
ved at vandre i Ånden. Vi skal altså gå til åndelig fitness-træning
for at søge Guds rige og hans retfærdighed. Tænk, hvis vi brugte
ligeså meget tid på åndelig fitness som på fysisk fitness. Aldrig har
jo en tid budt på så meget træning som i dag af sin krop, aldrig
har der været så meget fokus på sundhed i den fysiske krop. Løb
langt, spist grønt, træn alle muskler. Ryg ikke, drik ikke, spis ikke
fedt – tænk, hvis vi gjorde lige så meget for vores åndelige fitness!
Så ville vi få en sjæl, der var smuk som liljens dragt og ubekymret
som himlens fugle. For ens sjæl eller ånd kan være lige så fed og
usund som en ydre krop, og omvendt kan en sjæl eller ånd være
lige så veltrænet og sund som en veltrænet krop. Hvad er det så,
man skal øve sig på for at få den laskede og dovne sjæl op af den
åndelige søvn og væk fra det sjælelige kaffebord foran det tomme
tv og blive sund, sej og stærk? Ja, Jesus giver et træningsprogram
flere steder i dagens tekst, som han gør ud over hele året i Bibelen. For det første, siger han, skal du øve dig i ikke at tjene to
herrer. Du bliver en lasket og doven sjæl, hvis du tjener penge
guden M
 ammon. Du kan ikke både følge Guds søn og Mammon. Det vil sige, du skal øve din sjæl i at stole på Gud, ikke på
penge. Det er, som enhver, ved ikke let at gøre, derfor skal man
øve sig ved at bede, her er særlig bønnen fra Fadervor et godt
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træningsprogram, hvor det hedder: ske din vilje i himmelen og på
jorden. Du beder altså ske din vilje ikke ske min vilje, for når man
beder: ske min egen vilje, så har man tabt til tanken om, at hvis
man bare havde haft lidt mere held, lidt flere midler, lidt bedre
fysisk helbred, så ville man blive lykkelig, og der er jo næsten
ingenting, penge ikke kan købe, så man lever behageligere. Nej,
i det sjælelige træningsprogram hedder det: Gud ske din vilje, du
ved, hvad der er bedst, ligesom en far fjerner fredagsslikssålen fra
et barn, så det ikke bliver sygt, selvom det skriger og bliver sur
og fornærmet. Jeg skriver netop nu en bog om Ansgars liv, og
det er meget lærerigt for Ansgars trænede en del åndelig fitness.
Da danske vikinger, hvoraf en del sikkert er kommet fra Ribe
egnen i 845, sejlede ned ad Elben, indtog Hamborg, myrdede
og brændte byen og kirken af, så Ansgar måtte flygte, sågar uden
sin kappe og så de sidste 11 års arbejde gå op i flammer og død,
sagde han igen og igen ifølge sin ven Rimbert: Herren gav, Herren
tog, Herrens navn være lovet. Hans kamp var åndelig, han ville
ikke hade ripensere og andre danske vikinger, fordi de havde gjort
det, de havde gjort, men han ville kæmpe mod den urene sjæl
eller ånd, som havde fået dem til det. Derfor vendte han tilbage,
begravede sine v enner, byggede op og gik igen ind i Danmark for
at fortælle dem, at de skulle søge Guds rige og hans retfærdighed
og få en sund ånd. Det andet råd til åndens træning, Jesus giver,
er, at man skal søge Guds retfærdighed. Det giver sig selv, at det
er en t ræning, som virkelig spænder ens ånd som en bue. For
det betyder, at man skal gøre det, der er rigtigt, og ikke det, der
er opportunt. Man skal sige det, som er sandt og ikke det, som
gavner en i verdens øjne, man skal stå op mod uretfærdighed og
overgreb, også når det er dem, der er stærkere end en selv, der
begår o vergrebet. Man skal gøre alt i klogskab og med tanke på
næstens ve og vel. Se, det er en træning, der vil noget. For her
skal man ikke bare synes god, man skal være det, og at man er
god, er ikke noget, som man bliver ved, at andre siger eller tror,
man er det, men alene noget man skal være i Guds øjne. Andre
vil måske opfatte en, der søger Guds retfærdighed som dum, hvis
han skader sine chancer for at få job ved at tale mod arbejdsgivere
eller andre rige, anse ham for at være irriterende, fordi han hele
tiden gør opmærksom på, at der er nogle, som bliver uretfærdigt
behandlet eller anse hende for geskæftig, fordi hun hele tiden
anfægter, at det, man siger, er sandt, eller anse hende for verdensfjern,
fordi hun benægter systemets og pengenes styre.
At søge Guds retfærdighed er åndelig fitness-træning i marathon-
klassen, og både træning og kamp foregår i ens samvittighed i
en samtale med Gud i bøn. Når man har trænet sin ånd på disse
to måder, så er man ikke færdig, men man oplever uden tvivl, at
bekymringen for dagen og vejen og tusind andre ting forsvinder
som dug for solen. ◊
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Arrangementsbeskrivelse
500 års reformation. Et Folkemøde i Ribe, 12.–15. oktober 2017
Af Signe von Oettingen, sognepræst og medlem af reformationsudvalget under Ribe Stift

500 ÅRS
REFORMATION
– ET FOLKEMØDE I RIBE

„Og det blev et Folkemøde“!
Sådan lød biskoppens ord til domprovsten,
da han afsluttede Folkemødet i Ribe på
Domkirkepladsen. Han satte dermed et
punktum for en oplevelsesslynge på fire dage
i anledning af 500 års reformation. Tænk, at
det kunne lade sig gøre at gennemføre alle de
programsatte d
 ebatter, teater, musik, foredrag,
kabaret og saloner rundt om i byen.
Tusind tak til alle de mange gode k ræfter i
Ribe! Det var det store engagement og den
enorme glæde fra jeres side, som gjorde
Folkemødet muligt. Vi havde ikke i vores
vildeste fantasier regnet med en så god stemning
og positiv tilslutning: Hvor var det bare nogle
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indholdsmættede dage!
„Det er sådan, man holder en 500-års fest i Ribe,“
rappede Per Vers til åbningen på Domkirke
pladsen og fortsatte:“…vi sidder i vores forældre
løse tempel og har brug for et godt eksempel“. Per
Vers ramte mange gode pointer i sin improviserede freestyle rap. I dagene op til Folkemødet
kunne man på facebook deltage i en debat om
Folkemødets fem hovedtemaer – eller benspænd
– og dermed levere ord til Pers Vers rap.
Mange var mødt op på Domkirkepladsen:
repræsentanter fra hele stiftet, besøgende fra hele
landet, indbudte fra venskabsbyerne Güstrow
og Ratzeburg med borgmester Rainer Voss fra
Ratzeburg i spidsen. Endog 15 tyske provster fra

„Sporskifte“. Et stykke om Ivar Munk blev opført to gange under Folkemødet i Domkirken. Skuespillet er forfattet af Kurt
Holger Juul med musik af Bo Gunge og Ole Barkentin instruerede.

Big Band Ribe
sørgede for god
stemning under
Folkemødet på
Domkirkepladsen.

Udfordret af vind og Domkirkens klokker
rappede Pers Vers til Folkemødets åbning.

Martin Schack fra Syddansk Musikkonservatorium sørgede for fire dages
musikalske indslag og koncerter under Folkemødet sammen med sine
studerende fra konservatoriet. Det blev et festfyrværkeri af folkemusik,
klassisk musik, jazzmusik, solokoncerter og storband!
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Nordkirche med deres biskop, Gothard Magaard, deltog i Folkemødet. Man så de sidstnævnte stå på Domkirkepladsen med en god
vind under deres præstekjoler, smilende til deres
danske kollegaer, da man tog opstilling til en
historisk lang procession. En af de tyske provster
råbte til mig: „Vi er jo kommet til en festival for
teologer“!
Men de oplevede så i løbet af dagene, at Folke
mødet ikke alene var et kirkeligt arrangement,
men at Folkemødet involverede hele det omkringliggende samfund. For eksempel befandt
næsten 700 efterskole- og folkeskoleelever fra
Ribe Stift sig også på F
 olkemødet. De deltog
med stor iver i et „teselaboratorium“ på Vittenbergskolen og i Ribe Katedralskoles sportshal.
Teselaboratoriet blev ledet af 25 oplægsholdere,
som kort introducerede hver sit emne for den
konkrete teseopgave. Efter oplægget diskuterede
de unge så problemstillingerne og forsøgte
at formulere en enkelt sætning som tese. Det
var svært og bølgerne gik ofte højt om emner
som: hvad skal der gøres ved det stigende skel
mellem rig og fattig, organdonation, en værdig
ungdomskultur og burkaer? Det sidste udløste
nok den kraftigste diskussion! Det var svært at
blive enige, for: „det handler jo om vores frihed og
vores kultur,“ udbrød en af eleverne. Man blev
derfor nødt til at beslutte sig for to teser. Den
ene tese kom til at lyde: „Man skal have lov til
at klæde sig, som man vil“, mens den anden tese
blev: „I Danmark skal man følge den danske
kultur.“ Men da mørket var faldet på, måtte de
unge så bestemme sig og udvælge 17 teser, som
de kunne overrække til biskoppen og MF Bertel
Haarder foran Domkirken. De nye Ribe-teser
lyder som følger:
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1.	Lad mobilen ligge hjemme, og dyrk
fællesskabet
2. 	Et godt menneske er et menneske, der
tænker på andre først
3. Mere støtte til erhvervsuddannelserne
4. 	Et land uden håndværkere er som en
handske uden hånd
5. 	Når politikere og andre svarer på
spørgsmål, skal de holde sig til emnet
6. Frihandelsaftaler med u-landene
7. 	Forbedre uddannelsessystemet i
tredjeverdenslande
8. 	Dødshjælp skal være lovligt i begrænset
omfang
9. 	Gud har al magt, så det er ham, vi skal
skælde ud på, når det onde sker
10. 	Det er omgangskredsen, som giver dig
mulighed for at udfolde dig selv på nye
og interessante måder
11. 	Et godt liv er et liv, hvor man har friheden
til at finde sig selv
12. 	Man skal kunne genkende hinanden i det
offentlige rum
13. 	Vi skal bruge Bibelens retningslinjer
i vores liv
14. 	Folkeskolen skal reformeres, så vi får læring
til livet og ikke kun til prøver
15. 	Hvorfor er det kun mænd, der skal aftjene
værnepligt, og ikke også kvinder?
16. 	Man kan godt være en god håndværker
uden at være god til dansk
17. Mere hjælp til udsatte børn.

Aftensang på Domkirkepladsen den først aften
med kunstneren Lotte Lambæks farverige billeder til
Reformationsjubilæet på Domkirken.

Luthers salme „Behold os Herre ved dit ord“ på Domkirken
til aftensangen.

Synlig for hele byen lyste Martin Luthers billede op i natten
på Domkirken.

Det føltes pludseligt meget mørkt på Damvej,
og vinden var ret kraftig, da et fakkeltog med
de mange elever satte sig i gang for at bringe
teserne til Domkirkepladsen. Ledere fra KFUM-
spejderne under instruks af Richard Kværnø og
Knud Jensen stod for gennemførelsen.
Fakkeltoget var et reformationsjubilæum
værdigt. Det var et festligt syn med alle de
opstemte unge mennesker. Ved hjælp af en
meget lysstærk projektor blev de 17 Ribe-teser
synlige på Domkirken, og en veloplagt Bertel
Haarder og biskop modtog teserne.

tårnsang, og i dagene efter var det svært at få
adrenalinniveauet ned. Derfor blev jeg nødt til
at fortsætte festen i Wittenberg i ugen op til
selve reformationsdagen den 31.10.2017. Da
jeg gik ned af Collegienstrasse, gik det historisk
enestående atter op for mig: kun en gang i
vores levetid oplever vi et så stort reformations
jubilæum med så verdensomspændende
betydning. Folkemødeformatet var et godt valg
til denne store begivenhed og fik i særdeleshed
belyst Reformationens samfundsmæssige
betydning. Samtidig viste Folkemødet også,
hvor stor opbakning og relevans folkekirken har
i Ribe og hele stiftet. ◊

De næste dage fortsatte i samme tempo med
debat, musik, teater, saloner, gudstjenester,
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Som led i projektet Salmer langs Vestkysten mødte Tårnborg mange mennesker på Domkirkepladsen, hvor der opstod vekselsang
mellem sangere på pladsen og i Borgertårnet til Nordahl Bruns salme „Ånd over ånder“. Jon Hollesen sidder ved klaveret.

Hver aften afsluttes dagen med aftensang på Domkirke
pladsen, men mange folkemødedeltagere fortsatte til
„Lutherlounge“ i blandt andet Porsborgs kælder.

Domprovsten indleder reformationsorienteringsløbet med
håndelagskonkurrencer for 300 elever fra 8. klasserne i Ribe
og Esbjerg kommune.

Kirkespil Ringkøbing opfører deres udgave af skuespillet „Martin
Luther. Død eller levende.“
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Rejsereportage
Af Christian Abildgaard.

WITTENBERG

31. OKTOBER 2017
Så nåede vi frem til hoved
punktet for vor rejse, nemlig
Slotskirken i Wittenberg. På
netop denne dag for 500 år
siden – den 31. oktober – slog
Luther sine 95 teser op. Et
opslag fra en ukendt munk,
der har givet anledning til, at
vi så langt væk som i Ribe, har
holdt en jubilæumsfest i år.
Ifølge avisen Die Zeit er netop
den 31. oktober 1517, en af
de ti vigtigste datoer i verdens
historien.

Vi var der ikke alene

En masse mennesker var
allerede stimlet sammen foran
politiets afspærringer. Vi
mærkede en vis forventnings
fuld spænding. Min sidemand
kunne oplyse, at „die ganzen
Herrschaften kommen vorbei“
med en udtalt ironisk distance.
Andre kunne oplyse, at Kanz
ler Merkel og andre politiske
ledere skulle dukke op til en
særlig festgudstjeneste. Det
skulle da ikke gå vores næse
forbi, så vi stillede os op i
flokken. Helikoptere summede
over vores hoveder. Der kom
en lind strøm af sorte limousiner BMV’er, Mercedes’er
og Audi’er. Indimellem nogle
mere ydmyge politibiler. En af
de store nationale tv-stationer
havde placeret en sendestation
lige overfor den berømte dør.
Et velkomstorkester begynd-

te at spille. Journalister og
kamerafolk blev dirigeret
på plads af politiet. Endelig
stillede en velkomstkomité af
borgmesterkæder og præstekraver sig op – nu må hun da
snart komme.
Folkemængden voksede og
kampen for udsigten tog til. Vi
blev presset sammen. 1,5 time
gik, så kom hun endelig iført
sin typiske røde blaser. Slaget
om det bedste foto blev intenst. „Billedstorm“ anno 2017
så at sige. En lille gruppe havde
buhet af stort set alle sorte
limousiner, men da hun endelig kom, var de tavse – måske
var de blevet trætte? I stedet
bredte sig spontane klapsalver i
forsamlingen. Hun er åbenbart
fortsat relativ populær.

Om vi kom tæt på den
berømte kirkedør?

evangelisk kirke. Svært at tro
på en sådan dag.
Vi fik altså ikke set meget til
Luther, men en uforglemmelig
dag var det nu alligevel. Luther,
ham skal vi nok få „indhentet“,
inden vi vender næsen hjem
mod Ribe. ◊

1. udgave af Luthers tysksprogede

Overhovedet ikke! Om vi kom bibel vises frem.
ind i kirken for at se Luthers
grav? Overhovedet ikke! Byen
var proppet med folk overalt.
Dertil var der en masse boder
og gøgl samt mange religiøse
organisationer, der ville gøre
opmærksom på deres tro.
I Tyskland var dagen udnævnt til national helligdag, så
mange familier var også draget
på udflugt til Wittenberg.
Tørre tal siger ellers, at under ti
procent af lokalbefolkningen i
Ribe bisp studerede her på Luthers tid,
dag er organiseret i en luthersk- Hans Tausen har fået en mindeplade.
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Ribe Kammerkor er netop vendt hjem efter en fantastisk tur til Ribes venskabsby, Ely
Af domkantor Lotte Bille Glæsel

RIBE KAMMERKOR
BESØGTE
ELY CHORAL SOCIETY
Ely Choral Society er et kor
med 110 sangere under ledelse
af den yderst kompetente
dirigent, Andrew Parnell.
Ved ankomsten torsdag d. 2.
november blev vi modtaget af
venskabsbyforeningen og byens
borgmester. Dem, der skulle
bo privat, mødte deres værter,
og de øvrige fandt frem til
deres hotel, som lå 100 meter
fra katedralen. Torsdag aften
var der Alle Helgens guds
tjeneste i domkirken, hvor
Faurés Requiem blev opført af
et af katedralens mange kor,
Octagon Singers.
Dagen efter, fredag, havde
Ribe Kammerkor den første af
to koncerter i den storslåede
katedral. Koncerten fandt sted
i Our Lady’s Chapel, som er en
tilbygning til katedralen, men
så stor som en mindre bykirke.
Akustikken var overvældende
med en efterklang på syv
sekunder.
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Her sang koret et program
med næsten udelukkende
a cappella-værker, dvs. korsang uden ledsagelse. Koret
præsenterede både Rued
Langgaard, Carl Nielsen og
andre danske komponister,
samt korsatser fra 1400-tallet
– det århundrede, hvor Our
Lady’s Chapel blev bygget.
Lørdag skulle vi synge sam
men med det lokale kor i selve
domkirken, som iøvrigt er
180 meter lang. Alteret, som
normalt står midt i kirken,
blev fjernet, og et stort podie
med stole til 150 sangere blev
bygget op. Som forberedelse
til koncerten øvede vi sammen
med det engelske kor både fredag aften og lørdag eftermiddag. Ved koncerten blev der
bl.a. sunget værker af Britten,
Mendelssohn og Schubert.
Begge korledere var i funk
tion, hvilket var en spændende
udfordring for både kor og
dirigenter.

Efter koncerten samledes
Kammerkoret til en „tak for
koncerten“-drink på en af de
lokale pub’er. Alle var glade
over at kunne se tilbage på to
fine koncerter, hvilket ganske
godt afspejledes i det høje
humør og den afslappede
stemning.
Søndag var hjemrejsedag.
Formiddagen var dog ledig
til, hvad man nu havde lyst
til. Nogle gik til gudstjeneste
i Ely Cathedral, hvor kirkens
drenge- og mandskor sang,
andre tog en tur til Cambridge,
som ligger 20 minutters kørsel
fra Ely, og atter andre hyggede
sig i den smukke by.
Kl. 14.30 kørte bussen til luft
havnen, og koret måtte mange
oplevelser rigere vende næsen
hjem mod Ribe igen. ◊
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ROMANTIK
Gade og Langgaard

RUED LANGGAARD FESTIVAL 2017
Se mere på www.langgaardfestival.dk

Christina Åstrand er solist med Sønderjyllands Symfoniorkester.
Andrea Pellegrini og David Danholt er mor og søn i N.W. Gades
Elverskud på Domkirkepladsen.
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Arrangementsbeskrivelse
Menighedsrejse juni 2019

I ANSGARS FODSPOR
På grund af stor „trængsel“ i
kalenderen i efteråret 2018 har
det desværre været nødvendigt
at udsætte den forventede
menighedsrejse til juni 2019.
Dette har dog ikke betydet, at
planlægningen af den grund er
gået i stå. Rejsen har fået over
skriften Ansgars fodspor og vil
derfor gå til den nordvestlige
del af Frankrig til egnene nord
for Paris. Udover at handle om
Ansgar, vil også 1. verdenskrig
været et emne på turen.
Det var her de, berygtede
skyttegravskrige fandt sted fra
1914–18, da Vestfronten var
fastfrosset. To gange, i 1914
og 1918, lykkedes de franskbritiske styrker at standse
tyskernes storløb frem mod
Paris ved Somme-floden, der
løber gennem egnen. Af særlig
interesse for os danskere er det,
at det var her på Vestfronten,
at de fleste af de ca. 26.000
danske sønderjyder kæmpede
på tysk side.
Detailplanlægningen er endnu
ikke gået i gang; men det ligger
fast, at der på turen vil blive en
overnatning i eller ved Höxter
ved Weserfloden i Tyskland.
Det var herfra, Ansgar blev
udsendt af klostret Corvey
til sin mission i Danmark og
Sverige. Vi skal naturligvis også
besøge Corbie ved Amiens.
Her lå det kloster, hvor Ansgar
oprindeligt kommer fra.
Desværre er kun kirken tilbage.

Måske bliver der også tid til
et besøg i Jules Vernes hjem i
Amiens. Her skrev han mange
af sine science fiction-bøger.
I Reims skal vi naturligvis
besøge den verdensberømte
domkirke, der er på UNSCO’s
liste over verdensarv. Her ligger
ikke mindre end 34 regenter
begravet. Reims er i øvrigt
hovedstad i Champagneregionen!
Vi besøger også nogle af de
mest kendte krigsmindes
mærker, herunder det sted
i Compiegne-skoven, hvor

våbenstilstanden efter 1.
verdenskrig blev undertegnet
den 11.11. 1918 i en jern
banevogn. Her står en kopi af
vognen; den oprindelige vogn
fik Hitler sprængt i stykker.
Måske når vi helt til Versailles,
hvor fredstaktaten senere blev
underskrevet.
Som man vil se, er der stof
nok til en interessant tur.
Planlægningen fortsætter, og i
et af de næste kirkeblade vil det
nøjagtige tidspunkt for turen,
dens pris og tilmelding blive
offentliggjort. ◊
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LØRDAGSUNIVERSITETET
FORÅRET 2018
i Kannikegården, Langgaard Salen

HVAD NU?

TANKER EFTER ET
REFORMATIONSJUBILÆUM
Fire lørdage i Langgaard Salen i Kannikegården

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

PRIS	Gratis
HVOR
Kannikegården
TILMELD
Senest to dage
før hvert enkelt arrangement til
kordegnekontoret
på tlf. 7542 0350,
på mail: anms@km.dk eller
via Domkirkens hjemmeside.
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27. JANUAR KL. 10–13

24. FEBRUAR KL. 10–13

Sognepræst
METTE MARIE
TRANKJÆR

Universitetslektor
HANS RAUN IVERSEN

Liv og Gudstjeneste

Foredraget bevæger sig ind i
krydsfeltet mellem det moderne menneske og den kirkelige
tradition. Den kirkelige tradition udfordres af, at vi i dag lever
så forskellige liv. Kan der findes
et nyt, fælles, samlende spor i
det kirkelige?
Mette Marie Trankjær er
sognepræst på Falster, exam.art
og cand.theol., retræteleder for
ledere fra erhvervslivet og lærer
ved Sjællands Kirkemusikskole.

Sådan fortsætter reformationen
i folkekirken

På trods af manges forsøg på
at få styr på folkekirken fra
oven styres den reelt nedefra.
Dens synode er praksis: Når
noget fungerer i et sogn, er det
dermed „vedtaget“ og kan frit
bruges af andre. Som alle kulturinstitutioner har folkekirken
fokus dels på sine brugere og
dels sit eget formål. Det er
drivkraften bag den fortsatte
reformation i og af folkekirken.

17. MARTS KL. 10–13

Sognepræst
RASMUS NØJGAARD
Fælles åndedræt

Det fælles åndedræt i den
danske gudstjeneste er fællessangen. Kirkesangbogen ønsker
at styrke fællessangen med et
nyt repertoire, der skal supplere
Den Danske Salmebog med
140 helt nye og ældre genfundne salmer. Hertil kommer 89
sange, både klassiske danske
sange og helt nyskrevne, der
i et erfaringsnært sprog giver
livsglæde og mod, og på et
velanbragt sted i gudstjenesten
kan skabe genkendelighed og
fællesskab ved at sætte ord på
hverdagens oplevelser.
Til Folketingets reformations
jubilæum fremhævede både
dronning Margrethe og statsminister Lars Løkke Rasmussen
Kirkesangbogen som udtryk
for folkekirken reformatoriske
ånd, og dronningen citerede
fra salmen Hold håbet op. Vi
skal derfor se nærmere på, hvad
Kirkesangbogen rummer af ny
sangglæde.

Sognepræst
Mette Marie Trankjær

Universitetslektor
Hans Raun Iversen

Sognepræst
Rasmus Nøjgaard

Sognepræst
Signe von Oettingen

14. APRIL KL. 10–13

Sognepræst og domprovst
SIGNE VON OETTINGEN
OG JENS TORKILD BAK
Nye teser

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

Domprovst
Jens Torkild Bak
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BESKRIVELSER AF KOMMENDE

ARRANGEMENTER OG
KONCERTER
ESBJERG ENSEMBLE
KONSERVATORIETS PIGEKOR
TREENIGHEDSKIRKENS DRENGEKOR
KONCERT · Domkirken

SØNDAG 3. DECEMBER
KL. 16.00 · Entré 150 kr.
Unge under 16 år gratis adgang
Billetsalg på Billetten.dk eller i døren.

Den traditionelle julekoncert med
Esbjerg Ensemble og dets samarbejdspartnere byder på musik fra de kendte oratorier i festlig kombination med
anden julemusik i smukke arrange-

menter. Både Konservatoriets Pigekor
og Treenighedskirkens Drengekor er
af meget høj standard.
Dirigent: docent Lone Gislinge.

RIBE KAMMERKORS
JULEKONCERT

DE 9
LÆSNINGER

LØRDAG 9. DECEMBER
KL. 16.00 · Entré 50 kr.
Ved dette års julekoncert synger
Kammerkoret sange og salmer fra de
nordiske lande samt engelske christmas carols. Koret præsenterer nyt og

TORSDAG 14. DECEMBER
KL. 19.00 · Gratis
En musikgudstjeneste, hvor Signe v.
Oettingens konfirmander, Domkirkens Børne- og Pigekor samt musikelever fra Katedralskolen medvirker.
Komponisten Bo Gunge har skrevet
ny musik, som opføres i smuk foreningen med vore kendte julesalmer.
Konfirmanderne læser tekster fra Skabelsesberetningen til Jesu fødsel, og
korsangerne kommer med musikalske
indslag i tilknytning til disse. For den
musikalske ledelse står domkantor
Lotte Bille Glæsel og Camilla Bunk.

KONCERT · Domkirken

MARIE
CARMEN
KOPPEL

KONCERT · Domkirken
LØRDAG 16. DECEMBER
KL. 16.00 · Entré

PETERS JULS
JULEKONCERT

Marie Carmen Koppel sammen med
pianisten Steen Rasmussen og Benjamin Koppel på saxofon.
Forsalg gennem Billetten.dk
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gammelt, eftertænksomhed og glæde.
Ribe Kammerkor ledes af domkantor
Lotte Bille Glæsel, og domorganist
Birgitte Ebert optræder både som
akkompagnatør og solist.

JULESANG
Domkirken

TORSDAG 21. DECEMBER
KL. 16.00 · Gratis
Domkirkens Børne- og Pigekor byder
ind til fællessang, hvor julestemningen helt sikkert vil indfinde sig.
Korene synger hver især nogle julesange, men fællessangen vil have en
fremtrædende plads.

Domkirken

KORSANG
Domkirken

SØNDAG 24. DECEMBER
KL. 13.30
Juleaften før den 1. gudstjeneste kl.
14 er der julesang i Domkirken fra
kl. 13.30.
Børne- og Pigekoret lægger stemningen til juleaftengudstjenesten, mens
menigheden kommer til kirke.

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

Sognepræst
Torben Bramming

seminarielærer
Haderslev
Kirsten
M. Andersen

KYNDEL
MISSE
GUDS
TJENESTE
Domkirken

TORSDAG 1. FEBRUAR
KL. 19
Domkirkens Pigekor, under ledelse af
Camilla Bunk, medvirker ved denne
lysenes fest.
Kyndelmisse markerer dagen, hvor
halvdelen af vinterhalvåret mellem
den 1. november og den 1. maj er
gået. Der læses tekster og synges
korsatser til årstiden.

VIVALDI:
DE FIRE
ÅRSTIDER

KONCERT · Domkirken
FREDAG 23. FEBRUAR
KL. 20 · Entré 40–150 kr.

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

Sognepræst
Simon Stubkjær
ONSDAG 17. JANUAR
sognepræst

TORBEN BRAMMING

Ansgar
I foredraget vil Ansgar og kristendommens komme til Danmark blive
udfoldet med nye vinkler. Hvad
sagde missionærerne til de hedenske
vikinger, hvordan voksede en munk
som Ansgar op, og hvad fik Franker
riget til at gøre så meget ud af missionen mod nord?
ONSDAG 21. MARTS
seminarielærer Haderslev

KIRSTEN
M. ANDERSEN

Amos Oz’s Judas
I foredraget vil Amos Oz’s nye mesterværk om disciplen Judas’ forræderi og moderne israeleres idealisme

blive udfoldet. Amos Oz er en af
Israels helt store nulevende forfattere
og er kendt for værker som At kende
en kvinde, Den tredje tilstand og hans
selvbiografi fra 2005 En fortælling om
kærlighed og mørke.
ONSDAG 12. APRIL
sognepræst Sct. Catharinæ

SIMON STUBKJÆR

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

Dirigent og solist: Alexandru Radu,
violin
Bach: Violinkoncert i a-mol

Mange har Vivaldis De fire årstider
stående derhjemme på hylden. Og
det er der god grund til. Det er noget
af den mest populære klassiske musik
overhovedet. De fire årstider er nemlig
fuld af melodier og af billeder, der
gengiver noget, alle mennesker kender: Naturen.
Vivaldi skrev De fire årstider i 1723,
men det var først i 1900-tallet, at
man begyndte at interessere sig for
komponisten og hans værker. Siden
er værket indspillet mere end 300
gange, og der findes formentlig ikke
det symfoniske orkester med respekt
for sig selv, som ikke har haft den på
repertoiret.
Ved disse koncerter opføres værket
i sin helhed med orkestrets egen
violinist Alexandru Radu i rollen som
både solist og dirigent.
Billetter kan købes på Sønderjyllands
Symfoniorkesters hjemmeside eller
ved indgangen fra 19.30.
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… fortsat

STUDIEKREDS
MARKUSEVANGELIET
Kannikegaarden, gratis ingen tilmelding
TIRSDAG 27. FEBRUAR
TIRSDAG 13. MARTS
KL. 19–21

Torben Bramming holder studiekreds
om Markusevangeliet. Deltagerne
opfordres til at have læst Markus

evangeliet igennem før studiekredsen
begynder.

VESTJYSK ORGELFESTIVAL
KONCERT · Domkirken
LØRDAG 3. MARTS
KL. 16.00 · Gratis
Erik Kolind, orgel
Peter Thyssen, fortælling
Komponisten J.S. Bach har i et stort
orgelværk, kaldet Clavier-Übung III,
samlet, hvad man kunne kalde en
fuld protestantisk messe for solo
orgel, dvs. præludium og postludium

foruden salmer og andre messeled
i musikalsk iklædning. Værket er
meget omfattende, men denne
eftermiddag får vi et uddrag, spillet af
organisten Erik Kolind med indledninger af sognepræst ved Holmens
Kirke, Peter Thyssen, der tillige er en
stor Bach-kender.
Erik Kolind tog sin kandidatgrad i
kirkemusik fra Det Kongelige Danske

PASSIONSGUDSTJENESTE

Musikkonservatorium i 2009 hos
professorerne Hans Fagius og Bine
Bryndorf og har endvidere studeret
orgel, improvisation og musikteori
ved musikkonservatorierne i Lübeck
og Paris. Fra 2010 til 2016 var Erik
Kolind ansat som organistassistent og
producent i Holmens Kirke, og han
er i dag organist ved Store Magleby
Kirke på Amager. Han har modtaget
en række legater, blandt andet Konge
husets Caïx-Legat i 2009 og Léonie
Sonnings Musikstipendium i 2014.

Domkirken

TORSDAG 15. MARTS
KL. 19.00
Medvirkende Cammilla Darling
Bunk, Birgitte Ebert og Torben
Bramming med konfirmander samt

Domkirkens Pigekor.
Passionsgudstjenesten leder op til
påsken ved en blanding af salmer og
bibelske tekster om Jesu lidelse, død
og opstandelse

GOSPEL
KORET
CORALLERNE
KONCERT · Domkirken

TRIO T20

KONCERT · Domkirken
LØRDAG 17. MARTS
KL. 16.00 · Entré 50 kr.
Rikke Øland, trompet
Mattias Johansson, tuba
Birgitte Ebert, orgel
Rikke Øland er uddannet hos Ketil
Christensen og Christer Nilsson i
København og Pierre Thibaud i Paris.
Hun debuterede som solist i 1999
og arbejder nu som freelancemusiker med engagementer på teatre, i
symfoniorkestre og som underviser.
Mattias Johansson er født i Sverige,
men studerede i København hos Jens
Bjørn-Larsen og i Bordeaux og Oslo.
Han debuterede som tubaspiller i
2000 og har i mange år været solo
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tubaspiller i Aalborg Symfoniorkester.
Mattias har bl.a. cd-indspillet Anders
Koppels tubakoncert sammen med
orkestret.
Koncerten finder sted i samarbejde med Komvest. Navnet står for
„Vesterbro Komponistforening“, som
består af en gruppe komponister, der
siden 1999 har arrangeret koncerter
og workshops med uropførelser af
kor- og kammermusikværker samt
værker for orgel. I dag bor medlemmerne i hele landet, en enkelt tillige i
udlandet.
På programmet står nykomponerede værker af bl.a. Ivan Høiberg,
men også musik for trioen af Rued
Langgaard.

SØNDAG 18. MARTS
KL. 13.00 · Gratis
Dirigent, Birthe Paulsen
Corallerne, der tæller 60 sangere,
kommer fra Hillerød og har eksisteret siden 2009. Det er et aktivt
koncertkor i kirke- og kulturliv, som
bl.a. har sunget i TV2’s Go’ Morgen
Danmark, på Christiansborg på valg
aftenen 2011, i Helsingør Domkirke,
Frederiksborg Slotskirke og på Island
i Reykjaviks Katedral. Koret støtter
bl.a. Folkekirkens Nødhjælp og
Mission Øst og holder årligt flere
koncerter i Asylfængslet Ellebæk.
Korets grundlægger og leder Birthe
Paulsen har skrevet flere af korets
sange, men repertoiret består også af
kendte gospeltoner.
Koncerten varer 45 minutter.

CONCERTO
COPEN
HAGEN

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

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

Concerto Copenhagen spillede sine
første koncerter i 1991 og har siden
udviklet sig til Skandinaviens førende
ensemble indenfor tidlig musik og et
af de mest spændende og innovative
barokorkestre i verden. Originale
fortolkninger og en stærk evne til
at kommunikere med publikum er
blandt kendetegnene – den gamle
musik gøres vital, relevant og nutidig.
I 1999 blev den internationalt anerkendte cembalist og kammermusiker,
Lars Ulrik Mortensen, tilknyttet som
ensemblets kunstneriske leder. Han
modtog i 2007 Léonie Sonnings
Musikpris.
Ved denne koncert er det obospiller
og dirigent Alfredo Bernardini, der
dirigerer. Han er født i Rom og
uddannet oboist fra konservatoriet i
Haag. Som specialist i barokobo optræder han som solist over det meste
af verden med ledende tidlig-musik
ensembler som Freiburger Barockorchester, The English Concert,
Amsterdam Baroque Orchestra m.fl.
Concerto Copenhagen har flere
gange besøgt Ribe Domkirke, sidst
i forbindelse med opførelsen af J.S.
Bachs store h-mol messe. Et koncertprojekt, som affødte en meget rost cd
med samme værk.

Børnekortræf med koncert for alle minikonfirmander i Ribe Stift under ledelse af
Christine Toft Kristensen og trioen Zenobia i Domkirken.

MF Bertel Haarder åbner fire dage med
Folkemøde i Ribe.

Et blik ud på Folkemødet fra
Domprovstens kontor!

„Alta Capella“ og orgelmusik
fra Reformationen med
gruppen Aeolos i Domkirken
lørdag aften.

Der var god stemning hos de 700
unge mennesker, som deltog i et
teselaboratorium og fakkeltog.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
SØNDAG 3. DECEMBER
KL. 16 · Entré 150 kr. / u. 16 år
gratis

KONCERT

Esbjerg Ensemble
Konservatoriets Pigekor
Treenighedskirkens Drengekor
Dirigent: Lone Gislinge
Se side 22 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
LØRDAG 9. DECEMBER
KL. 16 · Entré 50 kr.

RIBE KAMMERKORS
JULEKONCERT

Se side 22 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
TORSDAG 14. DECEMBER
KL. 19.

DE 9 LÆSNINGER

Se side 22 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
LØRDAG 16. DECEMBER
KL. 16 · Entré

PETERS JUL · MARIE
CARMEN KOPPEL

Se side 22 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
TORSDAG 21. DECEMBER
KL. 16

JULESANG I
DOMKIRKEN
DOMKIRKEN

24. DECEMBER
KL. 13.30

KORSANG

DOMKIRKEN

ONSDAG 17. JANUAR
KL. 14.30–16.30

SENIOREFTERMIDDAG

Se side 23 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
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LØRDAG 27. JANUAR
KL. 10–13

ONSDAG 7. MARTS
KL. 19.30–21.00

Se side 20 for detaljeret program.
LANGGAARD SALEN,
KANNIKEGÅRDEN

Klaus Melbye indleder
KANNIKEGÅRDEN

TORSDAG 1. FEBRUAR
KL. 19

TIRSDAG 13. MARTS
KL. 19–21

DOMKIRKEN

Se side 24 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN

ONSDAG 7. FEBRUAR
KL. 19.30–21.00

TORSDAG 15. MARTS
KL. 19

Christian Abildgaard indleder
KANNIKEGÅRDEN

DOMKIRKEN

LØRDAGSUNIVERSITET SANGAFTEN I
LANGGAARD SALEN

KYNDELMISSE
GUDSTJENESTE

SANGAFTEN I
LANGGAARD SALEN
FREDAG 23. FEBRUAR
KL. 20 · Entré 40–150 kr.

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER
VIVALDI: DE FIRE
ÅRSTIDER

Se side 23 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
LØRDAG 24. FEBRUAR
KL. 10–13

LØRDAGSUNIVERSITET

Se side 20 for detaljeret program.
LANGGAARD SALEN,
KANNIKEGÅRDEN
TIRSDAG 27. FEBRUAR
KL. 19–21

STUDIEKREDS

Se side 24 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
LØRDAG 3. MARTS
KL. 16 · Gratis adgang

VESTJYSK
ORGELFESTIVAL

Se side 24 for detaljeret program.
DOMKIRKEN

STUDIEKREDS

PASSIONS
GUDSTJENESTE

LØRDAG 17. MARTS
KL. 10–13

LØRDAGSUNIVERSITET

Se side 21 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN 2. SAL
LØRDAG 17. MARTS
KL. 16 · Entré 50 kr.

TRIO T2O

Se side 24 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
SØNDAG 18. MARTS
KL. 13 · Gratis adgang

GOSPELKORET
CORALLERNE

Se side 24 for detaljeret program.
DOMKIRKEN
ONSDAG 21. MARTS
KL. 14.30–16.30

SENIOREFTERMIDDAG

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

SENIOREFTERMIDDAG

Se side 23 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Forårssæson 2018

December er som altid en travl tid for korsangere.
LØRDAG 14. APRIL
KL. 10–13

LØRDAGSUNIVERSITET

14. DECEMBER KL. 19

PIGEKORET synger Domkirken til „De 9 læsninger“.
TORSDAG DEN 21. DECEMBER KL. 16

Se side 21 for detaljeret program.
LANGGAARD SALEN,
KANNIKEGÅRDEN

BØRNE- OG PIGEKOR synger julen ind i Domkirken.
Korsang og fællessang vil sætte alle i den rette julestemning.

LØRDAG 21. APRIL
KL. 16 · Entré 100 kr.

JULEAFTEN FRA KL. 13.30

Se side 25 for detaljeret program.
DOMKIRKEN

Se kalenderen og gudstjenesteliste for detaljer.

CONCERTO
COPENHAGEN

Synger korene i Domkirken og medvirker desuden ved den
første juleaftensgudstjeneste.

BØRNEKOR
SÆSONSTART: Torsdag 12. januar

KORPRØVER: Torsdag 15.15–16.10
(dog ikke i skolernes ferier).
ØVESTED:
Kannikegården

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

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

man til en kort audition. (Man
må gerne synge sammen med
en veninde, hvis man ikke bryder sig om at synge alene).
Pigekoret synger i Domkirken
eller Sct. Catharinæ kirke ca.
en gang om måneden enten til
gudstjeneste, stævne eller koncert. Deltagelse i disse udløser
løn – mellem 70 og 115 kr. pr.
tjeneste, alt efter klassetrin.

RIBE KAMMERKOR
SÆSONSTART: Tirsdag 10. januar

KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
ØVESTED: Kannikegården

Kammerkoret har 30 sangere.
Nye sangere, især herrestemmer, optages.

Nye medlemmer er velkomne.
Mød op eller ring til korleder
PIGEKOR
SÆSONSTART: Torsdag 12. januar Lotte Bille Glæsel, på 28 92
KORPRØVER: Torsdage 16–17.30 58 35 eller korleder Camilla
Bunk, 21 47 83 97. Det er
(dog ikke i skolernes ferier).
gratis at synge i Domkirkens
ØVESTED:
Kannikegården
Børne- og Pigekor, mens der
Pigekoret optager medlemmer
for Ribe Kammerkor betales et
fra 7. kl til 3.g (ca. 13–20 år).
For at blive optaget i koret skal årligt kontingent på 800 kr.
27

Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
December

Januar

Februar

Marts

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

SØNDAG DEN 7. JAN
KL. 10
1. søndag e. helligtrekonger
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 4. MAR
KL. 10
3. søndag i fasten
Signe von Oettingen

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

SØNDAG DEN 14. JAN
KL. 10
2. søndag e. helligtrekonger
Jens Torkild Bak

TORSDAG DEN 1. FEB
KL. 19
Kyndelmissegudstjeneste
Torben Bramming
Konfirmander medvirker

TORSDAG DEN 14. DEC
KL. 19
De ni læsninger
Signe von Oettingen og
konfirmander
SØNDAG DEN 17. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 24. DEC
KL. 14
Juleaften
Torben Bramming
KL. 16
Juleaften
Jens Torkild Bak
MANDAG DEN 25. DEC
KL. 10
Juledag
Elof Westergaard
TIRSDAG DEN 26. DEC
KL. 10
2. juledag
Signe von Oettingen
Nytåret
SØNDAG DEN 31. DEC
KL. 16
Nytårsaftensdag
Jens Torkild Bak
MANDAG DEN 1. JAN
KL. 15
Nytårsdag
Torben Bramming
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SØNDAG DEN 21. JAN
KL. 10
Sidste s. e. helligtrekonger
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 28. JAN
KL. 10
Septuagesima
Torben Bramming

SØNDAG DEN 4. FEB
KL. 10
Seksagesima
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 11. MAR
KL. 10
Midfastesøndag
Torben Bramming

SØNDAG DEN 11. FEB
KL. 10
Fastelavn
Jens Torkild Bak

TORSDAG D 15. MAR
KL. 19
Passionsgudstjeneste
Torben Bramming
Konfirmander medvirker

SØNDAG DEN 18. FEB
KL. 10
1. søndag i fasten
Elof Westergaard
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 18. MAR
KL. 10
Mariæ bebudelsesdag
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 25. FEB
KL. 10
2. søndag i fasten
Torben Bramming

SØNDAG DEN 25. MAR
KL. 10
Palmesøndag
Jens Torkild Bak
TORSDAG D 29. MAR
KL. 10
Skærtorsdag
Signe von Oettingen
FREDAG DEN 30. MAR
KL. 10
Langfredag
Elof Westergaard
LØRDAG DEN 31. MAR
KL. 22
Påskelørdag
Signe von Oettingen og
Elof Westergaard

April
SØNDAG DEN 1. APR
KL. 10
Påskedag
Jens Torkild Bak
MANDAG DEN 2. APR
KL. 10
2. påskedag
Torben Bramming

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

SØNDAG DEN 28. JAN
KL. 10
Septuagesima
Jens Torkild Bak

FREDAG DEN 30. MAR
KL. 10
Langfredag
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 10. DEC
2. søndag i advent
Der henvises til Domkirken

Februar
SØNDAG DEN 4. FEB
Seksagesima
Der henvises til Domkirken

April
SØNDAG DEN 1. APR
KL. 10
Påskedag
Torben Bramming

SØNDAG DEN 8. APR
KL. 10
1. søndag efter påske
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 17. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Torben Bramming

SØNDAG DEN 15. APR
KL. 10
2. søndag efter påske
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 24. DEC
KL. 15.30
Juleaften
Torben Bramming

SØNDAG DEN 22. APR
KL. 10
3. søndag efter påske
Torben Bramming
Kirkekaffe

MANDAG DEN 25. DEC
KL. 10
Juledag
Torben Bramming

FREDAG DEN 27. APR
KL. 10
Bededag
Torben Bramming
Konfirmation
SØNDAG DEN 29. APR
KL. 10
4. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Konfirmation

TIRSDAG DEN 26. DEC
KL. 10
2. juledag
Torben Bramming
Januar
MANDAG DEN 1. JAN
KL. 16.30
Nytårsdag
Torben Bramming
SØNDAG DEN 7. JAN
1. s. e. helligtrekonger
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 14. JAN
KL. 10
2. s. e. helligtrekonger
Torben Bramming
SØNDAG DEN 21. JAN
Sidste s.e. helligtrekonger
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 11. FEB
KL. 10
Fastelavn
Torben Bramming

MANDAG DEN 2. APR
2. påskedag
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 18. FEB
1. søndag i fasten
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 8. APR
1. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 25. FEB
KL. 10
2. søndag i fasten
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 15. APR
KL. 10
2. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation

Marts
SØNDAG DEN 4. MAR
3. søndag i fasten
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 22. APR
3. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 11. MAR
KL. 10
Midfastesøndag
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 18. MAR
Mariæ bebudelsesdag
Der henvises til Domkirken

FREDAG DEN 27. APR
Bededag
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 29. APR
KL. 10
4. søndag efter påske
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 25. MAR
Palmesøndag
Der henvises til Domkirken
TORSDAG D 29. MAR
KL. 10
Skærtorsdag
Torben Bramming
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og
møbler. Møbler afhentes og udbringes tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
Von Støckens Plads 4, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
KIRKENS KORSHÆR
Nørremarkens Genbrug
Industrivej 22, Ribe
Tlf. 75 42 10 87
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Tlf. 75 44 12 33 / 26 95 86 34
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 13.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten
MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

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

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

– din hjælp gør forskellen
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De nuværende kvadratiske urskiver er fremstillet i kobber, er sortmalede med forgyldte romertal og
blåt midterfelt. I hjørnerne årstallet 1884, der angiver tilblivelsesåret. Skiverne havde indtil urets
ombygning i 1933 kun timeviser. Borgertårnet fik i 2011 gennegået mursten og fuger, og i den
forbindelse blev urskiverne restaureret. Siden 1793 har tårnet haft fire urskiver, men hvornår der
er flyttet fra femte til syvende stokværk, vides ikke. Men der dokumentation for, at de også i 1831
havde der nuværende placering.

KIRKogKLOGT.dk

INDHOLD
Langgaard og Dora
Prædiken – Åndelig Fitness
Domkirken 15. søndag efter trinitatis
500 års Reformation. Et Folkemøde i Ribe
Udflugt til Wittenberg
Kortur med Ribe Kammerkor til Ely
I Ansgars fodspor
Romantik, Gade og Langgaard. Rued Langgaard Festival 2017
Arrangementkalender
Gudstjenesteliste

