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Kære Domsogn
Julen nærmer sig med raske skridt og også fra Domkirkens side vil der blive lagt
gaver i sokkerne. Vi har en lang række seniormøder, koncerter, lørdagsuniversitet
og studiekreds på programmet. Desuden kan man i bladet orientere sig om noget
af kirkens katolske fortid i en artikel skrevet af Kurt Villads Jensen på baggrund af
hans foredrag til Middelalderdagen i juli måned i Ribe. På den måde er kirken et
gammelt hus, hvor der både i fortid, nu og i fremtiden foregår ting for Guds børn.
For det er jo det, vi er. Vi er mennesker, før vi er minoritet med særheder af forskellig art. I forkyndelsen af Kristus som verdens frelser fra synd og død er vi alle lige for
ham, før vi er noget som helst andet.
Glædelig jul og godt nytår.
Torben Bramming
Sognepræst
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Artikel
Af Kurt Villads Jensen, Stockholms Universitet

LANGESLÆGTEN
OG
BIRGITTAKAPELLET
I 1400-tallet blev der bygget et
kapel i Ribe Domkirke til Den
hellige Birgittas ære, som fik
meget stor økonomisk støtte
fra medlemmer af den vidt
forgrenede jyske adelsslægt
Lange. Deres donationsbreve –
en slags fondsfundatser – ligger
i dag i skrøbelige originaler i
Rigsarkivet i København og
giver et fascinerende billede af
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økonomi og slægtsbevidsthed
i middelalderen, men også af
gudstjeneste og liturgi i Domkirken.
Birgitta levede 1303-73 og blev
helgenkåret allerede i 1391 på
grund af sine mange åbenbaringer med samtaler og befalinger fra især Jomfru Maria. Hun
blev en vældig populær helgen

i middelalderen, mens senere
tiders protestanter har været
mere skeptiske. Den flittige
Ribehistoriker Kinch skrev i
1869, at hun var „en fornem
svensk Dame, som i sit religiøse Sværmeri trode at have
en Mængde guddommelige
Åbenbarelser.“

Øverst: Den hellige Birgitta.
Nederst: Jacob Iversen Langes slægt
ejede bl.a. hovedgården Krogsgård ved
Tjæreborg. Hans bror, Jens, biskop i
Aarhus 1449-1482, er her afbilledet
på altertavlen (1479) i byens domkirke
med slægtens symbol: de tre roser (bag
ham evangelisten Johannes).

I 1440 lod Jakob Iversen Lange
et helt nyt kapel bygge i Domkirken, som blev indviet til Birgitta. Jakob var kantor i kirken
og dermed leder af kirkekoret,
og den, der bestemte, hvad der
skulle synges hvornår under
årets gudstjenester. Han oprettede en kontrakt med Domkirken med en fortegnelse over alt
det gods, som skulle finansiere
kapellet, og med domkapitlets
modydelser.
Den allervigtigste var at holde
en daglig messe ved alteret i
kapellet og bede for alle medlemmer af Langefamilien,
levende og døde. Dertil kom
særlige messer for dem, der
havde skudt ekstra store beløb i
kapellet; en skulle mindes med
to messer om ugen, andre med
en, og Jakob og hans forældre
med en.
Familien mødtes i et årligt
slægtstævne i Vardsyssel, forklarer Jakob, og slægten skulle
udpege en velegnet præst på Jakobs fædrene side som kapellan
til at holde alle disse messer.
Kapellanen skulle også deltage hvert år i familiemødet og
aflægge regnskab. Det er helt
usædvanligt i middelalderen
med en sådan lukket familieorganisation, som tog sig af
slægtens religiøse og økonomiske behov.
5

…
– fortsat

I 1454 led det mod enden for
Jakob Lange, og det vidste han
selv. 15. februar indstiftede
han et meget stort legat for
sit Birgittakapel og beskrev
nøje, hvad det skulle bruges
til. Hver eneste fredag – undtagen i pinsen, påsken og julen
– skulle der arrangeres en stor
procession før højmessen. Den
skulle begynde i koret og derfra
gå ud og igennem klosteromgangens tre fløje og synge
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salmen „Oh du søde korsets
træ.“ Processionen skulle så gå
tilbage til kirken og gøre holdt
i midten og i fællesskab synge
„Verdens Frelsen“, hvorefter
den jourhavende præst svarede
med „Hele jorden“. Så fortsatte
processionen til Den hellige
Lamberts alter med ny sang og
endte tilbage i koret med flere
andre sange.

Alle de præster og vikarer, som
deltog i processionen, skulle
have to sterling til deling. De,
der ikke deltog, fik ingenting,
skrev Jakob for at være helt tydelig. To sterling var ikke noget
lille beløb, og det skulle altså
udredes næsten hver eneste
fredag hele året rundt. Det blev
finansieret med indtægterne fra
adskillige bøndergårde og en
mølle.

Knap tre måneder senere døde
Jakob Lange. For at mindes
ham indstiftede hans bror nu
et endnu større legat den 14.
maj. Broderen var Jens Lange,
biskop af Aarhus, en særdeles veluddannet teolog med
studier i udlandet bag sig og
en dreven diplomat, der havde
deltaget i den danske konges
mange forhandlinger med de
besværlige svenskere og været
kongelig ambassadør ved pa-

vekurien. Jens Lange var også
vældig interesseret i sin slægt
og fik familiens våbenskjold
med tre røde roser sat op på
kirker og monumenter overalt
i sit stift.
Jens Lange bestemte nu, at der
skulle holdes en ekstra daglig
messe i Birgittakapellet, og han
gav nøje forskrifter for, hvordan det skulle foregå. Om søndagen skulle det være en messe

for Treenigheden, om mandagen for alle døde, om tirsdagen
for Den hellige Birgitta, om
onsdagen for Kristi legeme, altså nadverbrødet, om torsdagen
for Den hellige Klement, som
var Aarhus Domkirkes skytshelgen, om fredagen for det
hellige kors, og om lørdagen
for Jomfru Maria.
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Ave, maris stella,

Hil dig havets stjerne

Dei mater alma,

Gudsmoder og beskytter

atque semper virgo,

Og evig jomfru

felix cœli porta.

Du lykkelige port til himlen

Sumens illud «Ave»

Ave hørte du

Gabrielis ore,

Af Gabriels mund

funda nos in pace,

Gør os faste i freden

mutans Evæ nomen.

Du som ændrer Evas navn

Solve vincla reis,

Løs de skyldiges lænker

profer lumen cæcis,

Og giv den blinde lys igen

mala nostra pelle,

Fordriv vor ondskab

bona cuncta posce.

Og kræv alt det gode

Hvem, der skulle være kapellan
og holde alle disse messer, blev
styret med fast hånd af biskop
Jens. Han skulle bestemme, så
længe han levede, og derefter
de seks ældste af hans fædrene
slægt. Hvis der overhovedet var
nogen inden for slægten, som
var kvalificeret, skulle han være
kapellan, „og ingen anden.“
Det lyder betænkeligt meget
som nepotisme, men i middelalderen har man nok tænkt anderledes. I et system med ringe
mulighed for at føre regnskab
og med langsomme klagegange
og ringe sanktionsmuligheder
kan det mest effektive ofte være
at tage nogen fra familien, som
man kender, og som er afhængige af en.
Jens Langes daglige messer blev
også finansieret med indtægterne fra en masse bøndergårde,
men nu blev det nøje specificeret, hvem der boede på gården,
og hvor meget hver enkelt
skulle betale i tørv, arbejde,
korn, smør eller penge. Detaljeringsgraden var blevet større.
To uger senere bekræftede Ribekapitlet, at det ville
fortsætte med den fredagsprocession i klosteromgangen til
det hellige korsets ære, som
Jakob havde givet penge til i
februar. Det er egentlig ganske
interessant, for hvorfor skulle
præsterne ikke fortsætte med
noget, som de allerede var
blevet betalt for? Forklaringen

er formodentlig, at Jens Lange
ville sikre sig imod en liturgisk
rationalisering, hvor Ribekapitlet slog Jakobs fredagsprocession og Jens’ fredagsmesse
sammen og leverede én tjeneste
for prisen af to.
Processionerne har fortsat, uge
efter uge, og de mange messer,
dag efter dag. I 1471 gav biskop Jens Lange yderligere tre
gårde til Birgittakapellet og bestemte, at der hver onsdag efter
aftensangen i kirken også skulle
synges den smukke Mariahymne „Hil dig havets stjerne“ til
ihukommelse af Jakob Lange,
til ære for Ribekapitlet, Domkirken og Jomfru Maria, og til
hjælp og trøst for Jens Lange
og hans forældre.
Hvordan skal man forstå disse
donationsbreve med deres
detaljerede bestemmelser?
Den liturgiske interesse har
nok ligget til familien. Jakob
var kantor og ansvarlig for de
daglige gudstjenester i Ribe
Domkirke, og Jens var biskop
med det overordnede ansvar
for at koordinere al liturgi i
hele Aarhus stift. Men desuden
lå det i tiden.

både indtægterne fra det gods,
som blev givet til kirkerne, og
de messer, der skulle afholdes
til gengæld. Man skulle holde
regnskab, både med det timelige og det åndelige.
Samtidig voksede alt og blev
mere og mere. Der kom flere
messer, flere og flere bønner,
som i princippet skulle fortsætte i al evighed. Der kom mere
aflad mod økonomisk eller
anden støtte til kirken, og pilgrimsrejser blev flere og flere.
Det kan man jo så tolke på to
måder: Enten at det hele gik
over styr, og at Reformationen
kom som en kritik af al dette.
Eller tværtimod, at der var en
enorm interesse for kirken og
en stigende efterspørgsel efter
den nåde, som kirken kunne
formidle gennem messer og
processioner. Kantor Jakob
Lange og hans familie har helt
sikkert delt den sidste holdning. For dem var gudstjenesterne og kirken den nødvendige og eneste vej til frelsen.
Derfor var det så vigtigt, at
ritualerne blev udført på den
rigtige måde. ◊

De fleste donationer var stadigvæk helt uspecificerede og
indstiftede messer, men overlod det til den lokale kirke at
bestemme hvilke og hvornår.
Men i løbet af 1400-tallet blev
mange aftaler mere og mere
detaljerede og specificerede
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Annemette Møller (Lucie)

MIN
DOMKIRKE
ET FRIRUM

Jeg husker stadig dagen, hvor
jeg hoppede på cyklen og
skyndte mig hjem til mine
forældre for at fortælle, at jeg
havde været til foresyngning i
pigekoret og var blevet spurgt,
om jeg ville starte til solo
undervisning.
Det er et af mine kæreste
minder, da jeg stillede cyklen
og med stor begejstring fortalte mine forældre om koret i
Domkirken.
Ikke lang tid efter havde jeg
min første solotime hos korets sanglærer. Jeg kan huske,
at hun spurgte „hvad har du
lyst til at synge“, og jeg sagde
med det samme: „opera“. Det
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var, som at fra den time af var
stien til, hvad jeg holder nært i
musikken lagt.

Et frirum

Dengang var det Lotte Glæsel,
der havde Domkirkens pigekor.
At tilbyde mig soloundervisning var ikke det eneste, jeg
har at være taknemmelig for.
Pigekoret var dér, hvor min
kærlighed for musik i sin
sandhed fik lov at blomstre.
Når jeg tænker tilbage på de
fem år i koret, kommer det ene
minde frem før det andet, og
jeg tænker for mig selv, hvor
heldig jeg var at have et sted,
hvor jeg havde den frihed, jeg

havde brug for, til at kunne
dykke ned i musikken og holde
af den.
Musikken blev aldrig kedelig
for mig, og Lotte var altid trofast ved min side til at vække
min begejstring yderligere. På
mit andet år i koret fik jeg min
første solo: Ave Maria af Schubert juleaftens dag. Den første
af mange.
Det var også ved hjælp af
Lotte og min daværende sanglærer, at jeg fik den mulighed
at være ’kanin’ på konservatoriet i Esbjerg. Det betyder, at jeg
fik undervisning af konservatoriets elever og lærere en gang
om ugen inde på konservatori-

Heldigvis tog kammerkorets
dirigent, Birgitte Ebert, mig
hurtigt med i fællesskabet. Og
før jeg vidste af det, sad jeg og
nød kaffe og te med de andre
korister i vores pauser.
„Så du går altså stadig i folke
skolen?“ blev jeg spurgt flere
gange af de andre korister, når
de hørte om min unge alder.
„Ja“ kunne jeg sige dem og på
den måde traf vi bekendtskab
med hinanden ved at more os
lidt over det.

et. Jeg var solgt og derfra vidste
jeg, hvad jeg ville med mit liv:
jeg ville være operasanger.

Dispensation til
kammerkoret

På mit tredje år i koret besluttede Lotte sig for, at det kunne
være en ide at prøve kræfter
med Domkirkens kammerkor.
Jeg var 16, men fik dispensation til at synge med.
For 16-årige mig var kammerkoret de ’store i flokken’ om
så at sige. De var alle sammen
voksne mennesker, og som
teenager i gang med ottende
klasse i folkeskolen havde jeg
en form for ’ærefrygt’ for dem.

Musikken, vi sang, var udsøgt
og begejstrede mig. Hvad, der
begejstrede mig (og tog mig
til overraskelse), var da Birgitte Ebert gav mig opgaven at
synge en solo i en sats til en
af vores større koncerter. Igen
måtte jeg stå med skælvende
ben. Grundet min mindre
imponerende højde (160) stod
jeg forrest i geleddet. Jeg kan
huske, jeg troede, jeg skulle
falde bag over af nervøsitet, og
som jeg stod der og undrede
mig, om der overhovedet ville
komme nogen lyd ud, så jeg
oppe fra orglet en skikkelse
i rødt. Som jeg så nærmere
gik det op for mig, at det var
Lotte Glæsel, som stod der.
Derfor besluttede jeg mig til at
tage mig sammen så godt, jeg
kunne, og ud lød solopartiet i
kirkens fyldte rum.
De var (er) alle dygtige
sangere, og jeg lod mig inspirere og lære fra dem til, hvad
jeg selv kunne gøre. Jeg nærer
stadig glade og gode minder
til dem alle. Gud, nu lyder jeg
som havde de alle flere hundrede år på bagen!, det må I
endelig ikke tro.

Et springbræt

Både Pigekoret og Kammerkoret (og nu også Børnekoret,
som jeg får lov at hjælpe til i)
har været springbrættet til at
komme nærmere til det, jeg vil
med mit liv.
MGK-syd, hvor jeg er studerende nu, er den fungerende
forskole til musikkonservatoriet. Vi modtager undervisningen af nogle af de samme
lærere fra konservatoriet, og vi
bruger konservatoriets lokaler
til undervisningen.
Vi tager til masterclasses,
optræder rundt i landet og
socialiserer os med andre, som
kan føre os videre ud i vores
karriere.
Jeg er nu godt i gang med at
gøre repertoire klar til at søge
ind på konservatoriet.

Taknemmelighed

Jeg nærer stor taknemmelighed
til Domkirken i dens helhed:
- Pigekorets tidligere og nuværende korleder.
- Børnekorets korleder for at
lade mig bruge børnekoret til
at forstå musikken fra roden og
vores første opfattelse af den.
- Ungerne i børnekoret for deres entusiasme og gode evne til
at tage imod min tilstedeværelse og huske deres kormapper.
- Lotte Bille Glæsel for at gøre
så meget, hun ikke havde
behøvet for at dygtiggøre mig
til nu.
- Og Birgitte Ebert for altid at
velkomme mig.
- Og selvfølgelig præsterne og
kirketjenerne.
Lucie
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Prædiken til 17. s. e. trin. 2018
Af domprovst Jens Torkild Bak

PRÆDIKEN TIL
17. S. E. TRIN. 2018
Følg mig! siger Jesus til Levi, Alfæus´ søn! Personligt tror jeg
ikke, at Jesus var kompromisernes mand. Det var ikke just i den
kompromissøgende adfærd, Guds kærlighed viste sig i ham. Han
var ikke en der gik rundt og strøede sukker på og forsøgte at få
enderne til at hænge sammen ved at glatte ud og give lidt til alle
sider. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Det
er, til eksempel, vældigt hårdt sagt, når nu de retfærdige – af
mange gode grunde – synes, at de er de eneste, der burde kunne
komme i betragtning til et kald, især et religiøst kald.
Det er en stor kvalitet at kunne omgås meget forskellige mennesker, og at kunne håndtere konkurrerende dagsordener, uden at
lægge sig for meget ud med folk. Støde dem fra sig. Arbejdsgivere
(måske lige bortset fra sådanne, der rekrutterer til forbryderisk
virksomhed og andre specialopgaver) vil altid være forsigtige
med at ansætte kantede personer. Personer med en sort-hvid
tankegang. Det er der ikke råd til i forhold til kunder og borgere
i dag. Man risikerer, at de går et andet sted hen. Selvfølgelig kan
en virksomhed også blive for imødekommende i forhold til det,
kunderne kommer med af ønsker og opgaver. Det har de helt sikkert tænkt meget over på direktionsgangen i Den Danske Bank i
den forgangne uge. Og ellers har aktionærerne det.
Jesu var ikke kompromisernes mand, der forsøgte at favne
alle. Hvorfor skulle det så være endt, som det gjorde langfredag?
Golgata er et vidnesbyrd ikke alene om magthavernes, men også
om hans uforsonlighed. Ingen fylder ung vin på gamle lædersække; nej, ung vin på nye sække! siger han. Men hvordan kan det så
være, at han er gået over i historien, i hvert fald kristendommens
historie, som det meste vidtfavnende og rummelige menneske,
der nogensinde har levet og nogensinde vil komme til at leve på
denne jorden – den rene, ubetingede guddommelige kærligheds
udtrykte billede? Gud selv i al sin kærligheds fylde.
Ingen tvivl om Jesu kompromisløshed. Ingen tvivl heller om, at
den har sin brod vendt imod loven, den religiøse lov, der formulerer og sætter skellet mellem syndere og retfærdige, mellem dem
der faster og dem der ikke gør det osv. Hvorimod han i sit forhold til mennesker, især det enkelte menneske han møder på sin
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vej og hvis ofte dystre og fortvivlende skæbne ved det møde får
et menneskeligt ansigt – dér er der ingen grænser for, hvad han
rummer og stiller sig ved siden. Det er den lidenskabelige optagethed af det enkelte menneske, uanset dets eventuelt brogede historie og ikke mindre brogede livsførelse, der på én og samme tid
er brændstoffet i hans kærlighed og i hans uforsonlige afvisning af
den lovkultur, der finder sin sandhed og stadige tilfredsstillelse i
at kunne skelne mellem frelste og fortabte.
Følg mig! siger Jesus. Kodeordet i dag er opbrud, men et opbrud
er helt sikkert ulige meget nemmere for denne Levi end for så
mange andre. Læg mærke til, hvor Jesus finder ham: Ved toldboden! Det fortæller os, at Levi er en mand, som i forvejen har givet
køb på den borgerlige anstændighed ved at gå i tjeneste hos den
romerske besættelsesmagt og for den opkræve skatter og gebyrer
hos sine landsmænd. Han har intet at miste ved at følge efter
Jesus. Modsat farisæerne, der for at følge kaldet skulle sige farvel
til alt, hvad der for dem er uopgiveligt, først og fremmest netop
loven, der er fundamentet for og den beskyttende ramme om den
kultur, de har deres identitet i. Loven, der vidner om deres særlige
historie og status som det udvalget folk. Hvordan skule de…
hvordan skulle man kunne opgive det?
Hvor svært et opbrud kan være, ved vi kun, fordi der er så
meget, vi holder fast i. Uanset, at det ikke er alt, vi holder fast
i, der er godt for os. Jeg tror for eksempel, at det i sidste ende er
fint, at de fleste nye huse bygges uden kældre, skønt vist kun af
den grund, at kældre er for dyre at anlægge nu om dage. De af os,
der er velsignet med en gammeldags kælder, ved, hvor meget man
kan samle sammen dér; hvor ufatteligt meget, der kan findes af
ting, man ikke kan få sig selv til at skille sig af med, selv om man
på den anden side heller ikke fornuftigt kan gøre rede for, hvad
man vil bruge det til – hvis ikke netop for at pleje og vedligeholde den dårlige samvittighed. Der kan skrives bøger om os, der
tilhører kældergenerationen.
På samme måde kan man gå rundt med en veritabel kælder i
sit hoved, også fyldt med ting, man egentlig burde give slip på,
men ikke kan, fordi man har knyttet sin identitet til dem, og det
endda på den dårlige måde; skyld, nid og nag, fortrydelse, bitterhed; ting, der kan blive med at udspænde sine usynlige snubletråde foran én og hindre en fri tilgang til det, som morgendagen
tilbyder. Der er måske ikke meget at gøre ved den slags. Farisæerne havde deres, og vi vores. Men set i lyset af denne erfaring skal
man ikke beklage den kompromisløshed, hvormed Jesus stiller
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Prædiken – fortsat

sig på menneskets side i forhold til alt hvad, der ikke alene binder
det, men undertiden kvæler det. Alt, hvad der anbringer det i en
ramme, det ikke kan gøre sig fri af. Som det var tilfældet for mange af de mennesker, Jesus mødte på sin vej, og som det er tilfældet
for mennesker til alle tider.
For de færreste af os vil det være en god idé at gøre alvor af det
opbrud, Jesus kalder til, i nogen fysisk, konkret forstand. Men
der er en velsignelse i at blive mindet om, eller overhovedet få at
vide, at et menneske er mere end sit kælderliv. Jesu ord ”følg mig”
udtrykker et håb, et frit åndedrag, en meddelelse af ubetinget
kærlighed til det individ, der ser sig udspændt mellem så vældigt
mange betingelser og har glemt, at livet – det skænkede – er så
meget andet end det. Om lidt skal vi synge Grundtvigs „Har
hånd du lagt på Herrens plov“. Det er salme, hvor Grundtvig efter nogles opfattelse måske bevæger sig lige tæt nok på banalitets
grænsen. På den anden side er der meget sandt i netop dette, at
man skal passe på med at se sig tilbage – og især blive hængende
ved det, man ser, hvis ikke det da er til glæde. Fortiden følger
alligevel med, uanset hvor vi går og står. Den slipper vi aldrig
for, og den skal vi vedkende os, både som samfund og individer,
men den behøver ikke styre hvert eneste skridt ind i fremtiden?
Hvordan skulle en forsoning og et nyt liv mellem lande så være
mulig – kan man spørge her i 2018, hvor vi skal markere 100
året for afslutningen på 1. verdenskrig med dens 16.500.000 ofre,
soldater såvel som civile? Eller på individplanet et menneskes
forsoning med sig selv? Der skal for mennesker være plads til det
åndelige opbrud, der frigør sig fra skyldens spejl og låser det fast
til kærlighedens.
Opbrud er kodeordet i dag. Et opbrud i livsorientering fra lov
til evangelium. Opbrud var også temaet for en samtale med Danmarks EU-kommissær Margrethe Vestager i KD i fredags. Det
politiske opbrud i Europa: Tålmodigheden med lukkede politiske
døre og indspisthed er brugt op. Man har fået nok af os, der har læst
tunge forskningsrapporter, og som har lært en liste af forkortelser, vi
kan sige udenad, selv om vi måske ikke helt ved, hvad de står for.
Mente hun. Opbruddet, der er kommet i skikkelse af nye politiske bevægelser, udgør en farlig situation, som endnu ikke har
fundet sin balance. Men uanset det fortærskede i betragtningen,
så giver opbruddet ikke kun problemer, men også muligheder.
Det kan – uanset risiciene - strengt taget jo også føre noget godt
med sig. Sagde hun. Og det er en god optimisme at tage med sig!
Så: Glædelig søndag! Amen. ◊
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Debussy, Bach, Messiaen og Langgaard
RUED LANGGAARD FESTIVAL 2018
Se mere på www.langgaardfestival.dk

Kristoffer Hyldig 20 blikke Stjernens blik
Herunder de to solister fra VokalEnsemblet samt statister Le Martyre

Helene close up Le Martyre
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Artikel
Af kirkeværge Henrik Præstholm

DOMKIRKENS
VEDLIGEHOLD
En bygning af Domkirkens størrelse og alder
skal vedligeholdes omhyggeligt. Det søger vi
at gøre med langsigtede renoveringsplaner, og
årlige syn af bygningen.
Vi har således en tiårsplan for renovering af
kirkens tufstensfacader. De blev fornyede ved
den store restaurering fra 1882 til 1904 og er
derfor alle over 100 år. Tufsten er en vulkansk
bjergart, som påvirkes ret meget i vores klima.
Mange sten forvitrer og skaller af, så de må udskiftes. Det sker med sten fra det samme stenbrud i Rhinegnene, som leverede sten til kirkens
opførelse for over 800 år siden!
I løbet af de første tre år er vi blevet færdige
med kirkens nordre korsarm. Samtidig er kors
armens vinduer samt de højtsiddende vinduer i
nordsiden af hovedskibet blevet renoveret. Der
har i samme periode været forsikringsdækkede
stormskader på dele af vinduerne, så reparationerne af de skadede har passet fint sammen med
de planlagte arbejder.
De næste etaper er kirkens apsis med Carl-
Henning Pedersens fem glasmosaik vinduer. Her
er der ret store afskalninger og mange buer og
søjler. Det bliver tids- og udgiftskrævende, ikke
mindst fordi der skal passes ekstra godt på vinduerne, hvor indfatningerne ser ud til at være ret
medtagne.
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Der opstår også situationer, hvor det er nødvendigt at handle hurtigt. Det er tilfældet med
dækket øverst på Borgertårnet. De seneste årlige
syn har vist tiltagende råd-problemer, og ved
synet i maj 2018 blev det klart, at der måtte
gøres noget ret så omgående. Et par af plankerne gav nemlig efter, da deres styrke blev afprøvet.
Der blev hurtigt udført en nødtørftig reparation,
og menighedsrådet besluttede at dækket skulle
udskiftes snarest i indeværende år.
Der blev udarbejdet et projekt for et nyt dæk
udført i eg, i modsætning til det gamle, der var
udført i douglasgran. Projektet fik hurtigt de
nødvendige tilladelser, men af hensyn til sommerens turister blev arbejdet først igangsat i
løbet af september. Det er et arbejdssted, som
ikke er lettilgængeligt, men udskiftningen ventes
dog færdig i begyndelsen af november.
Det har været nødvendigt at optage lån for
at dække en del af udgifterne, idet projektet er
blevet noget dyrere, end vi regnede med. Når
kirkebladet udkommer, er dækket forhåbentlig
færdigt og kan udnyttes af kirkens besøgende.
Der er entre til Borgertårnet, og det er en indtægt, som betyder en hel del i kirkens regnskab.
Til selve kirken er der fri adgang.

Information
Af kirkegårdsværge
Christian Abildgaard

Ny mandskabs
bygning på den
gamle kirkegård
Mandskabsbygningen og
maskinrummet på den gamle
kirkegård har længe været
utidssvarende.
Nu sker der endelig noget,
idet det gamle hus inden
nytår vil blive revet ned og
erstattet af en bygning på i
alt 286 m2. Arealet er ligeligt
fordelt med 136 m2 til henholdsvis mandskabsbygning
og maskinhus samt en lille
mellembygning på 18 m2.
Den vil blive opført i røde
mursten, medens den lille
mellembygning vil blive af
træ. Bygningen forventes at
stå klar næste sommer.
Når nedrivningen er overstået, vil Sydvestjyske Museer gå
i gang med de arkæologiske
udgravninger. Efter nytår vil
hovedentreprenøren – Anker
Poulsen A/S – gå i gang med
nybyggeriet.
Budgettet er på i alt 6,6 millioner kroner.
Byggeriet vil give gener i
form af både støj og arbejdskørsel. Kirkegårdsudvalget
undskylder på forhånd og
beder om naboernes forståelse og overbærenhed herfor.

KONFIRMANDER
I DOMKIRKEN 2019
ELEVER MED BOPÆL I RIBE DOMSOGN
Hold 5
Ansgarskolens 6.A, 6.B og 6.C
Undervisningsdag: onsdag
Præst: Torben Bramming
Konfirmeres søndag den 12. maj 2019
Kl. 10.00 i Ribe Domkirke
Hold 6
Vittenbergskolens 6.A og 6.B
Undervisningsdag: torsdag
Præst: Signe von Oettingen
Konfirmeres Store Bededag den 17. maj 2019
Kl. 10.00 i Ribe Domkirke
Hold 7
Riberhus Privatskoles 6. klasse
Undervisningsdag: torsdag
Præst: Torben Bramming
Konfirmeres søndag den 28. april 2019
Kl. 10.00 i Ribe Domkirke.
Alle elever i denne klasse har tilbud om konfirmation
i Ribe Domkirke
ELEVER MED BOPÆL I SEEM SOGN
Hold 8
Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Seem sogn
Undervisningsdag: torsdag
Præst: Torben Bramming
Konfirmeres søndag den 5. maj 2019
Kl. 10.00 i Seem Kirke
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Arrangementsbeskrivelse
Studietur for Ribe Domsogn Menighed juni 2019.
Tekst: Knud Jensen

STUDIETUR

I ANSGARS FODSPOR
Som tidligere oplyst
arrangerer menighedsrådet
i foråret 2019 en studietur.
I 2016 gik turen til Midt
sverige, hvor vi blandt andet
besøgte øen Birka i Mälaren,
hvortil Ansgar rejste efter
opholdet i Danmark, hvortil
han kom i 826. På turen
næste år følger vi i Ansgar på
hans rejse til Danmark.
Derudover vil vi besøge
nogle af de vigtigste stedet i
forbindelse med afslutningen
af 1. verdenskrig for netop
100 år siden.

TIDSPUNKT

Afrejse finder sted om morgenen mandag den 17. juni med hjemkomst sent om aftenen mandag den 24. juni. På udrejsedagen
overnattes i Tyskland ca. halvvejs, mens den lange hjemrejse køres
i et stræk med de nødvendige pauser. For at overholde rejse- og
hviletidsregler for chauffører tilkaldes en ekstra chauffør fra Danmark til afløser for turens faste chauffør, der som ved tidligere
rejser bliver Kai-Ivan Jensen fra Darum Busser.

INDKVARTERING

Første nat overnattes i Evangelische Akademi Hofgeismar syd for
Höxter. Alle værelser er enkeltværelser.
De næste 6 nætter bor vi på Hotel le Cedre i byen Noyon ca. 100
km nord for Paris. Her råder vi over 15 dobbeltværelser og 16
enkeltværelser i mellemklassen.
Noyon er en skøn gammel by med 14.000 indbyggere grundlagt af romerne. Den er tidligere bispeby med verdensberømt
domkirke fra 1145. Karl den Store blev kronet i byen i 768 som
frankisk konge. Byens berømteste søn er Jean Calvin, som var
samtidig med Martin Luther og grundlægger af Den Reformerte
Kirke, der fortrinsvist praktiseres i Holland, Skotland, Schweiz og
Frankrig (Huguenotterne).
Vort hotel ligger ved byens torv tæt ved domkirken.

TURENS INDHOLD

Corvey Kloster ved Weswr, hvorfra
Ansgar udgik
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Det endelige program er endnu ikke helt fastlagt; men der arbejdes blandt andet ved følgende muligheder:
Besøg i de tidligere klostre hvorfra Ansgar udgik, nemlig Corbie
ved Sommefloden øst for Amiens i Frankrig og Corvey nær
Weserfloden ved Höxter i Tyskland. Endvidere besøges museet
for Jean Calvin i Noyon.
Vi kommer også tæt på 1. verdenskrig, idet det var ved Somme
floden, at den tyske offensiv blev stoppet i august 1918, hvorved
1. verdenskrig faktisk var afgjort. Et besøg ved marskal Fochs
berømte jernbanevogn i Compiégne-skoven vil helt sikkert indgå
i turen. I den blev våbenstilstanden efter 1. verdenskrig aftalt

og underskrevet den 11. november 1918, og her blev Frankrigs
kapitulation underskrevet i juni 1940.
Et af turens højdepunkter bliver et besøg i Solkongen Ludvig den
14.s pragtslot i Versailles sydvest for Paris. Det var her i spejlsalen, Det Tyske Kejserrige blev udråbt i 1871, og det var her,
Versaillestraktaten efter 1. verdenskrig blev underskrevet den 28.
juni 1919. Vi forsøger at besøge slottet tæt på 100-årsdagen for
underskrivelsen.
Der bliver formentlig også tid til at besøge i domkirken i Reims,
der er en af Frankrigs største katedraler, og som indtil 1824 var
kroningskirke for de franske konger. I øvrigt er Reims hovedbyen
for fremstillingen af den ægte champagne.

FORBEREDELSE

I forbindelse med rejsen vil der blive afholdt tre foredragsaftener
i Kannikegården på følgende dage: 10. og 23. maj samt 6. juni.
Indholdet af aftenerne vil blive bekendtgjort i næste nummer af
kirkebladet.

PRIS

Prisen for turen er 8.800 kr. Der er et tillæg på 1.400 kr. for
eneværelse i Noyon. Prisen dækker alle udgifter til forplejning
(ikke drikkevarer), transport og entreer. Forplejningen begynder
med aftensmad på førstedagen og slutter med middagsmad under
hjemrejsen. Halvdelen af beløbet betales senest 5. marts, mens
resten betales senest 5. maj. Tilmelding er bindende, når første
rate er betalt. Der aflægges regnskab for turen efter hjemkomsten.
Et eventuelt større overskud vil blive tilbagebetalt deltagerne.

TILMELDING

Turen er åben for tilmelding fra og med mandag den 17. decem
ber kl. 9.00 til Knud Jensen på telefon 75 42 17 03 og kun pr.
telefon! Der plads til 45 deltagere i 15 dobbeltværelser og 15
enkeltværelser. Ved overtegning oprettes venteliste.
Domkirken i Reims

1. Jean Calvin
2. Rekonstruktion af underskrivelsen
af våbenstilstanden 11. november
1918
3. Spejlsalen i Versailles

Slottet i Versailles
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LØRDAGSUNIVERSITET
FORÅR 2019
Kannikegården, Langgaard Salen
PRIS
HVOR

Gratis
Kannikegården

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

GENFORENINGS
JUBILÆET

I 2020 markeres 100 året for Genforeningen og vil derfor være
genstand for forårets lørdagsuniversitet, hvor tre sønderjyder fortæller
deres genforeningshistorie.
23. FEBRUAR KL. 10–13
Tidligere arkiv og forskningsleder
ved Dansk Centralbibliotek i Flens
borg, dr.phil

LARS N.
HENNINGSEN

Sønderjylland, Kongeriget
Danmark, tyskerne – det
besværlige samliv gennem
historien

et brud med historien. Siden høj
middelalderen var der fremvokset
et dybt skel mellem Sønderjylland
og Kongeriget Danmark. Konge
Vi taler om Genforening. Sagen er,
åen blev en skillelinje bredere end
at aldrig i vor tusindårige Historie
Skagerrak. Her opstod en dyb
har Sønderjylland været et med
forvaltnings og kulturgrænse. Syd
Danmark. Først nu sker det efter
for grænsen blev kirke og skole
Sønderjydernes lykkelige Vilje.
og sociale forhold anderledes end
Sådan talte Danmarks statsmini
nordfor. I Sønderjylland blev der
ster Niels Neergaard ved Genfor
talt dansk mod nord, også hvor
eningsfesten på Dybbøl i 1920.
Sønderjyllands indbyggere skal ikke den danske forvaltning styrede
befolkningen på tysk. Sydligst
mere kaldes ’sønderjyder’ – de skal
i landsdelen blev der talt tysk.
være ’danskere’.
Gradvis bevægede de to områder
Sådan lød det fra grev Schack fra
Schackenborg ved samme lejlighed. sig fra hinanden. I stedet blev der
stadig tættere bånd fra Sønderjyl
De to udtalelser er gode at erindre land/Slesvig til det tyske Holsten
mod syd.
sig forud for fejringen af 100 året
På overfladen gik det uden proble
for Genforeningen i 2020. De
mer. Sønderjyderne var loyale un
rører ved et vanskeligt spørgsmål:
forholdet SønderjyllandDanmark dersåtter under den danske konge
i København, uanset om de talte
– og forholdet til de tyske lands
og skrev dansk eller tysk. Stats
fæller.
Faktisk var Genforeningen i 1920 loyaliteten holdt dem sammen.
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Lars N.
Henningsen

Først fra 1800årene lod nye
liberale og nationale strømninger
for alvor brudlinjer komme op til
overfladen. Sønderjyderne delte
sig i dansksindede og tysksindede.
Det førte til krige – Treårskrigen
1848–50 og krigen i 1864.
Politikere og kongehuse forstod
ikke, at i denne nye tid kunne
problemet kun løses ved at dele
Slesvig. Resultatet var, at Dan
mark i 1864 måtte give slip på
både Holsten og hele Sønderjyl
land indtil Kongeåen.
Først derefter blev der gradvis
forståelse for, at Sønderjyllands
plads mellem nord og syd kun
kunne afklares, hvis der blev lyttet
til den folkelige nationale bevidst
hed. Tanken om national selvbe
stemmelse bredte sig, fra Frankrig,
til Sønderjylland, til sønderjyske
venner i København – til den
dansksønderjyske aktivist H.P.
Hanssen. Han blev de dansk

sindede sønderjyders talsmand og
førstemand.
Da Tyskland led nederlag i Første
Verdenskrig i 1918, blev det
endelig muligt at bringe tanken
om national selvbestemmelse til
udførelse. Sønderjylland blev delt
i 1920 – for første gang i histori
en. Nordslesvig kom til Danmark.
En ny landegrænse blev trukket,
og mange kræfter blev sat ind på
at gøre den dyb og skillende.
I dag hundrede år senere står vi et
helt andet sted. Efter tider hvor
megen kraft måtte anvendes på at

holde tysk og dansk adskilt, hvor
både danske og tyske forsøg på at
ændre på grænsen satte danske og
tyske op mod hinanden, går nuti
dens dagsorden på at udbygge et
harmonisk samliv i grænselandet.
Grænseregionen viser et samliv,
så det kan være sig bekendt for
resten af verden.
Det har krævet arbejde, god
vilje og omstillinger at nå så vidt.
Disse voldsomme omstillinger
gennem historien vil være emnet
for dr. phil. Lars N. Henningsen i
et foredrag den 23. februar 2019.

Foredragsholderen er tidligere ar
kiv og forskningsleder ved Dansk
Centralbibliotek i Flensborg og
har talrige studier i Sønderjyllands
historie bag sig.
Han vil fortælle om forskelle
mellem Sønderjylland og Dan
mark, om det nationale opbrud
i 1800årene, om tankegangen
omkring Genforeningen i 1920.
Og om hvordan mål og midler
i dag er blevet helt andre. Et
samliv er opbygget gennem hårdt
arbejde og ændring af tankebaner
– begunstiget af ydre forhold.

9. MARTS KL. 10–13
Tidligere sognepræst ved
Haderslev Domkirke

CHRISTIAN
DE FINE LICHT

Christian
de Fine Licht

Kirken i Sønderjylland og den
danske folkekirke

Ved genforeningen i 1920 blev
de sønderjyske sogne, kirker og
præster en del af den danske
folkekirke. Det var helt naturligt,
men derfor ikke uden vanskelig
heder. Lovgivningen om kirkeskat
og menighedsråd havde været
forskellig, missionsopgaver og
kirkelige retninger ligeså. Og om
præsterne uden videre kunne
fortsætte i deres embeder, var også
et åbent spørgsmål.

Der var mange områder, der skul
le koordineres. Desuden blev gen
foreningen aktuel på et tidspunkt,
hvor den danske kirkepolitik i
forvejen var meget omdiskuteret.
Derfor førte de kirkelige spørgs
mål ved genforeningen til valg
af et stort kirkeudvalg i 1921 og
vedtagelse af en række nye kirke
love, bl.a. den første lov om valg
af biskopper, i sommeren 1922.
I mellemtiden tjente Sønder

jylland som et praktisk teologisk
forsøgsområde, hvor man f.eks.
kunne stemme om forlængelse af
præsters ansættelse. Foredraget
handler om nogle af de admini
strative og menneskelige proble
mer, der kom til at præge kirkelivet
i Sønderjylland i en lang periode.
Christian de Fine Licht har boet
i Dybbøl siden 1991 og været
sognepræst ved Haderslev Dom
kirke i 22 år.

30. MARTS KL. 10–13
Professor emeritus ved Københavns
Universitet, dr.theol

MARTIN SCHWARZ
LAUSTEN

Martin
Schwarz Lausten

Genforeningen i kirkeligt
perspektiv

Politisk og kulturelt blev Genfor
eningen en skelsættende begi
venhed både for den sønderjyske
befolkning og for kongeriget
Danmark. Hvad med den kir
kelige genforening med Folke
kirken? Hvilke følger fik den for
det kirkelige liv omkring præster,

gudstjenester og foreninger? Hvad
stillede man op med områdets
tidligere tyske præster? Hvordan
foregik denne integrationshistorie?
Og hvad skete med den danske
kirke syd for grænsen? Foredrags
holderen stammer fra Løgum
kloster, og hans morfar var præst

ved Tønder før og efter Genfor
eningen. I det historiske forløb
indflettes familiemæssige forhold,
så den „store genforenings
historie“ belyses også af den lille,
lokale historie.
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BESKRIVELSER AF KOMMENDE

ARRANGEMENTER OG
KONCERTER
KONSERVATORIETS PIGEKOR
TREENIGHEDSKIRKENS DRENGEKOR
ESBJERG ENSEMBLE
JULEKONCERT I DOMKIRKEN
SØNDAG 2. DECEMBER KL. 16.00

LONE GISLINGE, dirigent
Billetsalg fra www.esbjergensemble.com

RIBE KAMMERKORS
JULEKONCERT
MARTIN SCHACK OG
„JAZZ PÅ DANSK“
KONCERT I DOMKIRKEN

BIRGITTE EBERT, korleder
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Domkirken

TORSDAG 13. DECEMBER
KL. 19.00 · Gratis

LØRDAG 8. DECEMBER KL. 16.00
Entré 100 kr. ved indgangen fra kl. 15.30, stud. 50 kr., børn u. 14
år gratis

Vores fælles arv – de danske sange,
salmer og viser er en regulær
guldgrube og en evig kilde til
inspiration for danske jazzmusike
re. Det er det også for den i Ribe
boende pianist og arrangør Martin
Schack, der sammen med sin
kvartet „Jazz på Dansk“ har mar
keret sig som tidens nok allermest
succesfulde og sammenspillede
bud på genren.
Gruppen består foruden kapelme
ster og arrangør Martin Schack af

DE 9
LÆSNINGER

tenorsaxofonist Christian Vuust,
kendt fra Den Danske Salmeduo,
og en af Europas bedst sammen
spillede rytmegrupper, bassisten
Morten Ramsbøl og trommeslager
Morten Lund.
Sammen med Ribe Kammerkor
og alene spiller „Jazz på Dansk“
kendte julesange og salmer i
arrangement af Martin Schack.
Kammerkoret medvirker desuden
i et par satser alene.

En musikgudstjeneste, hvor
Torben Brammings konfirmander
og Domkirkens Børne og
Pigekor medvirker.
Konfirmanderne læser tekster
fra Skabelsesberetningen til Jesu
fødsel, og korsangerne synger
musik med tilknytning til læs
ningerne under ledelse af Camilla
Darling Bunk. Birgitte Ebert
sidder ved orglet.

PETERS JULS
JULEKONCERT MED TRINE
GADEBERG OG DUO
KONCERT I DOMKIRKEN

KORSANG
Domkirken

MANDAG 24. DECEMBER
KL. 13.30

Juleaften før den 1. gudstjeneste
kl. 14 er der julesang i Dom
kirken fra kl. 13.30.
Børne og Pigekoret lægger stem
ningen til juleaftengudstjenesten,
mens menigheden kommer til
kirke.

SØNDAG 15. DECEMBER KL. 16.00
Forsalg fra www.Billetten.dk

NYTÅRSKONCERT
KONCERT I DOMKIRKEN

Musikkonservatorium i Aarhus. Julie har medvirket
i flere produktioner ved Det Kongelige Teater og er
derudover aktiv som solist, senest med Akademisk
Kor og Orkester, hvor hun sang sopranpartiet i
Verdis Requiem. Anne Agerskov er til daglig organist
JULIE MEERA ALBERTSEN, sopran
i Sct. Marie kirke i Sønderborg. Hun debuterede i
ANNE AGERSKOV, orgel
oktober 2017 fra Det Jyske Musikkonservatorium,
hvor hun studerede ved professor Ulrik SpangHans
Sopran Julie Meera Albertsen afsluttede i maj 2017
tre års studier på Operaakademiet i København, hvor sen og domorganist Kristian Krogsøe. Hun har
spillet koncerter i Sverige, Tyskland, Frankrig, Italien,
hun studerede ved Anne Margrethe Dahl. I 2014
afsluttede hun sin kandidatuddannelse ved Det Kon Schweiz og assisteret som cembalist i Sønderjyllands
Symfoniorkester.
gelige Danske Musikkonservatorium med højeste
karakter og 20092012 studerede hun ved Det Jyske
LØRDAG 12. JANUAR KL. 16.00
Entré 50 kr. ved indgangen fra kl. 15.30, stud. 25
kr., børn u. 14

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER
KONCERT I DOMKIRKEN

FREDAG 1. MARTS KL. 20.00
Billetsalg: www.sdjsymfoni.dk eller ved indgangen fra kl. 19.30

LEO SIBERSKI, dirigent
NICOLAI EGHORST, klarinet, solist
Program
HAYDN: SYMFONI NR. 60
MOZART: KLARINETKONCERT
SCHUBERT: SYMFONI NR. 4
Komponisterne Haydn og Mozart omtales ofte
sammen med Beethoven som tilhørende „Den første
Wienerskole“, hvortil Schubert også undtagelsesvis
medregnes. Mozarts Klarinetkoncert er i centrum

af programmet med orkestrets egen Nicolai Eg
horst som solist, så der er lagt op til en herlig aften i
1800tallets Wien.
Sønderjyllands Symfoniorkester dirigeres af Leo Si
berski, som er født i Hannover i 1969. Han begynd
te at spille klaver som 5årig og skiftede senere til
trompeten, som også blev grundlaget for en karriere
som trompetist ved bl.a. Staatsoper Unter den Lin
den og i Bayreuth festspillene. Fra 2017/2018 er han
Generalmusikdirektor ved Theater PlauenZwickau.
Varighed: ca. 5 kvarter.
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MIDTVEST PIGEKOR
KONCERT I DOMKIRKEN

KONCERT I DOMKIRKEN

LØRDAG 16. MARTS KL. 16.00
Entré 50 kr.

MidtVest Pigekor er grundlagt af
Dorte Bille, som har været kor
leder og dirigent for koret siden
begyndelsen i 2000. Vejen til
MidtVest Pigekor går via Børne
koret og Juniorkoret. Tilsammen
tæller de fire kor cirka 130 piger
og unge kvinder i alderen 5 til 22
år. Alle sangerne modtager under
visning i sang og hørelære på Den
Jyske Sangskole i Herning, og
korets klangideal er klassisk som
udgangspunkt, men repertoiret in
deholder musik i forskellige genrer

og med meget varieret musikalsk
udtryk. Det er et flittigt kor, der
besøger Ribe Domkirke med både
et højt aktivitets og ambitions
niveau. MidtVest Pigekor har to
ugentlige korprøver, giver 25 til
30 koncerter om året, øver inten
sivt på arbejdsweekender og kor
lejre, og rejser ca. en gang om året
på koncertturne i udlandet. Der
udover bestiller og uropfører koret
jævnligt nye korværker, ligesom de
indspiller cd’er og musikvideoer.

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER
KONCERT I DOMKIRKEN

LØRDAG 13. APRIL KL. 16.00
Billetsalg: www.sdjsymfoni.dk eller ved
indgangen fra kl. 15.30

SØREN KINCH HANSEN, dirigent
Solister:
NINA BOLS LUNDGREN, sopran
FIORELLA HINCAPIÉ, alt
JENS CHRISTIAN TVILUM, tenor
JAKOB VAD, bas
Kor:
FILHARMONISK KOR
ALICE GRANUM, korleder
Mozarts Requiem er uløseligt
knyttet til dets bestiller, den
mystiske greve Franz Georg
von Walsegg, som ønskede, at
der hvert år skulle afholdes en
sjælemesse med musik for hans
afdøde hustru. Mozarts tiltagende
sygdom hindrede ham periodevis
i at arbejde med requiet. På et
tidspunkt tog hans hustru sågar
manuskriptet fra ham, og først da
han fik det bedre, gav hun ham
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JØRGEN
ELLEKILDE,
ORGEL

det tilbage – men det var for sent.
Til det allersidste var han optaget
af det og gav sin elev Franz Xaver
Süssmayr instrukser om, hvordan
det skulle videreføres, hvis han
ikke nåede at skrive det færdigt.
Ved sin død kort efter efterlod han
således fragmentet til dødsmessen,
og Süssmayr skrev værket færdigt.
Varighed: ca. 1 time

LØRDAG 6. APRIL KL. 12.00
Entré 30 kr.

Jørgen Ellekilde er uddannet
organist fra Det Jyske Musik
konservatorium og studerer nu
i solistklassen samme sted hos
professor Ulrik SpangHanssen
og domorganist Kristian Krogsøe.
Han er tidligere uddannet pianist
og præliminær organist, og han
har virket som organist i om
kring 20 år. Som pianist har han
primært arbejdet som akkompag
natør og repetitør, blandt andet
på Den Fynske Opera. Han har
desuden gjort videregående orgel
studier hos Christoph Schoener
i Hamborg. Jørgen Ellekilde er
ansat som organist i Elsted Kirke
i Aarhus, og ved siden af er han
aktiv som koncertorganist.
Ved koncerten spiller han uddrag
af det program, han skal levere
ved sin debutkoncert senere på
foråret. Det er værker af Peter
Tchaikovsky, György Ligeti, Oli
vier Messiaen og Marcel Dupré.
Domkirken er lukket for turist
besøg under koncerten.

FÆLLESSANG I
LANGGAARD
SALEN
Det er gratis, og alle er velkomne
ONSDAG 6. FEBRUAR
KL. 19.30–21.00

Dan Møller
ONSDAG 6. MARTS
KL. 19.30–21.00

Villy Søgaard
ONSDAG 3. APRIL
KL. 19.30–21.00

Per Günther

SENIOREFTERMIDDAGE

STUDIEKREDS

KANNIKEGÅRDEN

KANNIKEGÅRDEN

PRIS
Gratis
HVOR
Kannikegården
Tilmeldingsfrist 5. marts
Til kordegnekontoret, på
75 42 03 50.

Kurt Juul

Elise Lind Balslev

12 SKUESPIL
OM JESU LIV
Af Dorothy L. Sayers

Elof Westergaard

PRIS
HVOR

Gratis
Kannikegården

Onsdag 20. FEBRUAR
KL. 14.30–16.30

ELISE LIND BALSLEV

JOSEF OG HANS
BRØDRE

Onsdag 16. JANUAR
KL. 14.30–16.30

KURT JUUL

KIRKESPIL GENNEM
ET ÅRTI

Kurt Juul fortæller om sine kirke
spil, som han gennem et årti har
produceret til Domkirken. Under
foredraget vises der videooptagel
ser fra skuespillene.

Elise Lind Balslev genfortæller
Josef og hans brødre af Thomas
Mann. Det er Manns store gen
digtning og genfortryllelse af Det
gamle Testamente på 1600 sider.
Onsdag 27. MARTS
KL. 14.30–16.30

ELOF WESTERGAARD

MIN BYZANTINSKE
NOTESBOG

Tirsdag 12. MARTS
Tirsdag 19. MARTS
KL. 19.00–21.00

England diskuterede ikke krigen
i nogle få måneder af 1941, men
Dorothy L. Sayers (Lord Peter
Wimsey krimiernes moder)
skuespil var på alles læber. Da de
blev sendt som radiospil på BBC
i 12 afsnit af 30 minutter fik de
en enorm succes, men er senere
blevet glemt. Sayers kommer med
sin indføling og fantasi dybt ind i
Jesu liv.
Nu er de oversat til dansk og vi
vil på studiekredsene opføre dem
som læseteater, hvor vi i grupper
på 4 spiller 4 spil igennem.
Ved Torben Bramming
Tilmeldingsfrist til kordegne
kontoret 5. marts på 75420350

Elof Westergaard fortæller om
sine mange rejser til Tyrkiet og
Istanbul ud fra sin bog Min
byzantinske notesbog, som udkom
i 2017.
25

KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
SØNDAG 2. DECEMBER
KL. 16.00 · Entré

KONSERVATORIETS
PIGEKOR
TREENIGHEDS
KIRKENS
DRENGEKOR OG
ESBJERG ENSEMBLE
Se side 22 for omtale.
Julekoncert i Domkirken

LØRDAG 8. DECEMBER
KL. 16.00 · Entré

RIBE KAMMERKORS
JULEKONCERT
MARTIN SCHACK OG
„JAZZ PÅ DANSK“

ONSDAG 16. JANUAR
KL. 14.30–16.30

LØRDAG 9. MARTS
KL. 10–13

Se side 25 for program.
Kannikegården

Se side 20 for program.
Kannikegården

ONSDAG 6. FEBRUAR
KL. 19.30–21.00

TIRSDAG 12. MARTS
KL. 19.00–21.00

SENIOR
EFTERMIDDAG

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN
Se side 24 for omtale.
Domkirken

TORSDAG 7. FEBRUAR
KL. 19

KYNDELMISSE
GUDSTJENESTE

Se side 22 for omtale.
Koncert i Domkirken

ved Signe von Oettingen
med konfirmander

TORSDAG 13. DECEMBER
KL. 19.00 · Gratis

ONSDAG 20. FEBRUAR
KL. 14.30–16.30

DE 9 LÆSNINGER

Se side 22 for omtale.
Domkirken

SØNDAG 15. DECEMBER
KL. 16.00 · Entré

PETERS JULS JULE
KONCERT MED
TRINE GADEBERG
OG DUO
Se side 23 for omtale.
Koncert i Domkirken
24. DECEMBER
KL. 13.30

KORSANG

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 25 for program.
Kannikegården

LØRDAG 23. FEBRUAR
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

Se side 20 for program.
Kannikegården
FREDAG 1. MARTS
KL. 20.00 · Entré

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

Se side 23 for omtale.
DOMKIRKEN

Se side 23 for omtale.
Koncert i Domkirken

LØRDAG 12. JANUAR
KL. 16.00 · Entré

ONSDAG 6. MARTS
KL. 19.30–21.00

NYTÅRSKONCERT

Se side 23 for omtale.
Koncert i Domkirken
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FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN
Se side 24 for omtale.
Domkirken

LØRDAGS
UNIVERSITET

STUDIEKREDS

Se side 25 for program.
Kannikegården

LØRDAG 16. MARTS
KL. 16.00 · Entré 50 kr.

MIDTVEST PIGEKOR

Se side 24 for omtale.
Koncert i Domkirken

TIRSDAG 19. MARTS
KL. 19.00–21.00

STUDIEKREDS

Se side 25 for program.
Kannikegården

ONSDAG 27. MARTS
KL. 14.30–16.30

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 25 for program.
Kannikegården

LØRDAG 30. MARTS
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

Se side 20 for program.
Kannikegården
ONSDAG 3. APRIL
KL. 19.30–21.00

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN
Se side 24 for omtale.
Domkirken

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Forårssæson 2019

December er som altid en travl tid for korsangere.
13. DECEMBER KL. 19
LØRDAG 6. APRIL
KL. 12.00 · Entré 30 kr.

JØRGEN ELLEKILDE,
ORGEL

Se side 24 for omtale.
Koncert i Domkirken

PIGEKORET synger Domkirken til „De 9 læsninger“.
TORSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 16

BØRNE- OG PIGEKOR synger julen ind i Domkirken.
Korsang og fællessang vil sætte alle i den rette julestemning.
JULEAFTEN FRA KL. 13.30

LØRDAG 13. APRIL
KL. 16.00 · Entré

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

Se side 24 for omtale.
Koncert i Domkirken

Synger korene i Domkirken og medvirker desuden ved den
første juleaftensgudstjeneste.
Se kalenderen og gudstjenesteliste for detaljer.

BØRNEKOR

PIGEKOR

MANDAG 17. JUNI – MANDAG
DEN 24. JUNI

KORPRØVER: Torsdag 15.15–16.00
ØVESTED: Kannikegården

KORPRØVER: Torsdag 16–17.30
ØVESTED: Kannikegården

Se side 18 for omtale.

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

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

STUDIETUR

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

Børne- og Pigekor begynder efter juleferien torsdag den 10.
januar. Interesserede kan møde op til korprøve eller kontakte
korleder Camilla D. Bunk på mobil 21 47 83 97.

RIBE KAMMERKOR
KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
ØVESTED: Kannikegården

Ribe Kammerkor består af
cirke 30 sangere. Koret medvirker ved koncerter og guds
tjenester i Domkirken, men
også i udlandet i forbindelse
med korrejser.

Koret dirigeres af domorganist
Birgitte Ebert, indtil der er
ansat en ny domkantor.
Der optages nye sangere, især
på herrestemmerne. Henvendelse til korets formand Peter
Brun på brunhald@gmail.com
for at aftale foresyngning.

Forårssæsonstart tirsdag den 8. januar kl. 19.30.
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

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

Januar
SØNDAG DEN 6. JAN
KL. 10.00
Helligtrekonger
Jens Torkild Bak

Februar
SØNDAG DEN 3. FEB
KL. 10.00
4. søndag e. helligtrekonger
Signe von Oettingen

Marts
SØNDAG DEN 3. MAR
KL. 10.00
Fastelavn
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 13. JAN
KL. 10.00
1. søndag e. helligtrekonger
Signe von Oettingen

TORSDAG DEN 7. FEB
KL. 19.00
Kyndelmisse
Signe von Oettingen med
konfirmander

SØNDAG DEN 10. MAR
KL. 10.00
1. søndag i fasten
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 10. FEB
KL. 10.00
Sidste s.e. helligtrekonger
Torben Bramming
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 17. MAR
KL. 10.00
2. søndag i fasten
Jens Torkild Bak

TORSDAG DEN 13. DEC
KL. 19.00
De ni læsninger
Torben Bramming

SØNDAG DEN 20. JAN
KL. 10.00
2. søndag e. helligtrekonger
Torben Bramming
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 16. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Torben Bramming

SØNDAG DEN 27. JAN
KL. 10.00
3. søndag e. helligtrekonger
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 23. DEC
KL. 10.00
4. søndag i advent
Jens Torkild Bak
JULEAFTEN
KL. 14.00
Signe von Oettingen
KL. 16.00
Jens Torkild Bak
JULEDAG
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
2. JULEDAG
KL. 10.00
Elof Westergaard
SØNDAG DEN 30. DEC
KL. 10.00
Julesøndag
Torben Bramming
NYTÅRSAFTENSDAG
KL. 16.00
Jens Torkild Bak
NYTÅRSDAG
KL. 15.00
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
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SØNDAG DEN 17. FEB
KL. 10.00
Septuagesima
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 24. FEB
KL. 10.00
Seksagesima
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 24. MAR
KL. 10.00
3. søndag i fasten
Torben Bramming
MANDAG DEN 25. MAR
KL. 17.00
Hverdagsgudstjeneste
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 31. MAR
KL. 10.00
Midfastesøndag
Signe von Oettingen

Gudstjenester
i Seem Kirke
April
SØNDAG DEN 7. APR
KL. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Jens Torkild Bak

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

TORSDAG D 11. APR
KL. 19.00
Passionsgudtjeneste
Torben Bramming

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

SØNDAG DEN 14. APR
KL. 10.00
Palmesøndag
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SKÆRTORSDAG
KL. 10.00
Signe von Oettingen
LANGFREDAG
KL. 10.00
Torben Bramming
PÅSKELØRDAG
KL. 22.00
Signe von Oettingen og
Elof Westergaard

SØNDAG DEN 16. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 23. DEC
4. søndag i advent
Der henvises til Domkirken
JULEAFTEN
KL. 15.30
Torben Bramming
JULEDAG
KL. 10.00
Torben Bramming
2. JULEDAG
Der henvises til Domkirken

PÅSKEDAG
KL. 10.00
Elof Westergaard

SØNDAG DEN 30. DEC
Julesøndag
Der henvises til Domkirken

2. PÅSKEDAG
KL. 10.00
Jens Torkild Bak

NYTÅRSDAG
KL. 16.30
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 28. APR
KL. 10.00
1. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation

Januar
SØNDAG DEN 6. JAN
Helligtrekonger
Der henvises til Domkirken

Marts
SØNDAG DEN 3. MAR
Fastelavn
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 13. JAN
KL. 10.00
1. søndag e. helligtrekonger
Torben Bramming

SØNDAG DEN 10. MAR
KL. 10.00
1. søndag i fasten
Torben Bramming

SØNDAG DEN 20. JAN
2. søndag e. helligtrekonger
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 17. MAR
KL. 10.00
2. søndag i fasten
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 27. JAN
KL. 10.00
3. søndag e. helligtrekonger
Signe von Oettingen
Februar
SØNDAG DEN 3. FEB
KL. 10.00
4. søndag e. helligtrekonger
Torben Bramming
SØNDAG DEN 10. FEB
Sidste s.e. helligtrekonger
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 17. FEB
KL. 10.00
Septuagesima
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 24. FEB
KL. 10.00
Seksagesima
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 24. MAR
3. søndag i fasten
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 31. MAR
Midfastesøndag
Der henvises til Domkirken
April
SØNDAG DEN 7. APR
Mariæ bebudelses dag
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 14. APR
KL. 10.00
Palmesøndag
Torben Bramming
SKÆRTORSDAG
KL. 19.00
Torben Bramming
LANGFREDAG
Kl. 10.00
Jens Torkild Bak
PÅSKEDAG
KL. 10.00
Torben Bramming
2. PÅSKEDAG
Der henvises til Domkirken
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og
møbler. Møbler afhentes og udbringes tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
Von Støckens Plads 4, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
KIRKENS KORSHÆR
Nørremarkens Genbrug
Industrivej 22, Ribe
Tlf. 75 42 10 87
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Tlf. 75 44 12 33 / 26 95 86 34
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 13.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten
MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

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

Grupperådsformand
Rie Morthorst Bruun, Lærkevænget 10
Tlf. 21 76 11 36
rieogklaus@stofanet.dk
Kasserer
Jens Kr. Kristensen, Kløvertoft 12
bnjkk@stofanet.dk
Tlf. 75 44 54 72
BÆVERFLOKKEN
Børn i 0.–1. klasse
Mandag kl. 17.00–18.30
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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INDHOLD
Langeslægten og Birgittakapellet
Min Domkirke – Et frirum
Prædiken til 17. s. e. trin. 2018
Domkirkens vedligehold
Ny mandskabsbygning på den gamle kirkegård
Konfirmander i Domkirken 2019
Studietur – I Ansgars fodspor
Debussy, Bach, Messiaen og Langgaard. Rued Langgaard Festival 2018
Lørdagsuniversitet
Arrangementskalender
Senioreftermiddage
Studiekreds
Gudstjenesteliste

