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HENRIK PRÆSTHOLM
Tangevej 5 st.
Tlf. 40 45 17 28
henrikpr@stofanet.dk
TAGE ROSENSTAND (FMD.)
Engdraget 43
Tlf. 75 42 21 25
e_rosenstand@hotmail.com
HENNING KRUSE
Østerfenner 8
Tlf. 20 26 61 62
hkruse1950@gmail.com
POUL KARSTENSEN
Tøndervej 36
Tlf. 75 42 37 72
karstensenpoul@gmail.com
CHRISTIAN ABILDGAARD
Albert Skeels Gade 9
Tlf. 30 27 03 40
chr.abildgaard@gmail.com
DAGMAR WARMING
Nørrelundparken 7c
Tlf. 20 61 70 62
dagmarwarming@gmail.com
KARSTEN ESKILDSEN
Sct. Laurentii Gade 4
Tlf. 75 41 19 97
kaes@mail.dk
SOLVEIG JØRGENSEN
Dagmarsgade 17
Tlf. 75 42 19 42
sfj@jorgensenribe.dk
MEDARBEJDER
REPRÆSENTANT
BIRGITTE EBERT
Hømvej 4
Tlf. 51 34 29 66
beb@km.dk

RIBE DOMKIRKE
Torvet, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 06 19
kirken@ribe-domkirke.dk
1. kirketjener
Henrik Ravn, Seminarievej 39
Tlf. 24 27 60 11, hr@hravn.dk
2. kirketjener
Folmer Iversen
Bispegade 5a
Tlf. 23 26 16 28
folmer.i@hotmail.com
ÅBNINGSTIDER FOR BESØG
November–marts
kl. 11–15.00
April
kl. 11–16.00
Maj–september
kl. 10–17.00
Oktober
kl. 11–16.00
Uge 7 og uge 42
kl. 10–17.00
På søn- og helligdage kl. 12.00
Uge 27 til 33
kl. 10–17.30
Der tages alle dage forbehold for
kirkelige handlinger.
Guidede ture arrangeres igennem
VisitRibe, tlf. 75 42 15 00
PRÆSTER
Domprovst Jens Torkild Bak
Albert Skeels Gade 11
Tlf. 75 42 02 48
Provstikontoret
Kannikegården, Torvet 15
Tlf. 75 42 56 44
jtb@km.dk

KORDEGNEKONTORET
Kannikegården, Torvet 15
Tlf. 75 42 03 50
Kontortid
Man–fredag
kl. 9.00–12.30
Torsdag tillige
kl. 14.30–17.00
Kordegn Anne Marie Sørensen
anms@km.dk
Kordegn Susanne Severin Poulsen
ssp@km.dk
Fødsler og dødsfald skal anmeldes
til kordegnekontoret.
Henvendelse ved kirkelige hand
linger (dåb, vielse, begravelse) kan
ske enten til kordegnekontoret eller
til en af kirkens præster.
RIBE KIRKEGÅRDE KONTOR
Kannikegården, Torvet 15
Tlf. 75 42 01 60
Kontortid
Man–torsdag
kl. 9–12.00
Torsdag tillige
kl. 14–16.00
Kirkgårdsleder Hanne Gerken
mail@ribekirkegaard.dk
ORGANISTER
Domorganist Birgitte Ebert
Tlf. 51 34 29 66
beb@km.dk
Domkantor, organist
Lars Ole Mathiasen
Tlf. 27 43 50 44
lom@dennyopera.dk

Sognepræst Torben Bramming
Puggardsgade 3
Tlf. 21 85 23 81
tb@km.dk
Sognepræst Signe von Oettingen
Garvergade 14, 6240 Løgumkloster
Tlf. 21 51 17 75
siv@km.dk
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Kære Domsogn
Året, der kommer, vil være præget af Genforeningsjubilæet. Det kulminerer i Kristi
Himmelfartsdagene i maj og slutter med gudstjenesten i Domkirken 12. juli, hvor
dronning Margrethe deltager. Vores arrangementer både på musik- og foredragssiden
bærer præg af dette.
Vi ser tilbage på en nordisk Rued Langgaard Festival, hvor Norge og Grieg var temaet, og ser mod studieturene til Frankrig i Ansgars fodspor og til Vedersø i 75-året for
Kaj Munks død.
Redaktøren ønsker alle læsere god fornøjelse med disse arrangementer og god jul med
masser af gudstjenester og „De ni læsninger“.
Torben Bramming
Sognepræst
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Daginstitutionen Nørremarken, afdeling Mosebo

VORES
DOMKIRKE

VI OG VORES BY – RIBE
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Daginstitution Nørremarken,
afdeling Mosebo, har hos de
4-årige arbejdet med et projekt
omkring Domkirken.
På Nørremarken har vi en
rød tråd for hver aldersgruppe.
I den forbindelse skal de 4-årige arbejde med „vi og vores
by – Ribe“. Vi har i år valgt,
at børnene skal arbejde med
Domkirken, fordi vi ønsker at
give dem mulighed for at tilegne sig kendskab til Domkirken,
da den er en stor del af Ribes
historie og kultur.

Projektet er startet med en
forundersøgelse, hvor børnene
i sommerferien har været i kirken og i Borgertårnet sammen
med deres forældre. Efterfølgende har vi været på besøg i
Domkirken tre gange, hvor vi
den ene gang fik en guidet tur
af kirketjener Folmer Iversen.
I forbindelse med projektet,
har børnene lavet arbejds
tegninger af Domkirken. Dem
brugte de, da de efterfølgende
skulle bygge deres egen lille

Domkirke – lavet af genbrugsmaterialer, som de har haft
med hjemmefra.
Vi har interviewet børnene
både før og efter besøgene i
Domkirken for at finde ud
af, hvor meget de vidste om
Domkirken og kirker generelt,
og her kom der mange sjove
udtalelser fra børnene. Det er
tydeligt, når vi snakker med
børnene, at det er kirkeklokkerne og Borgertårnet, der har
gjort størst indtryk på dem.
5

– fortsat

Nogle børn udtaler:
„Da jeg var oppe i tårnet, var jeg næsten ved at falde
ud over, da klokken ringede. Der var jeg lige ved at
falde ud over“.
„Jeg så nogle billeder, som der lavede nogle sjove
vinduer. Man kan også se det udenfor“.
„Jeg nåede op, inden kirken r ingede. Jeg nåede også
at komme ned“.
„Jeg så nogle billeder, som havde nogle sjove a nsigter“.
„Min Magnus blev døbt inden i bedstemor og
bedstefars domkirke“.
„Jeg kan huske, der var tegninger oppe på loftet“.
„Jeg kunne se en høne oppe i tårnet“. ◊
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ÅBNINGEN AF FOLKEMØDET
PÅ DOMKIRKEPLADSEN
Program torsdag 21. maj 2020
13.30 Tale ved Folketingets Formand Henrik Dam Kristensen
og hilsen fra Region Syddanmark ved Stephanie Lose
Fællessang
Hilsen fra mindretallene
Musik ved Per Vers
15.00 Åbningsgudstjeneste med grænselandets tre biskopper:
Elof Westergaard, Marianne Christiansen og Gothart Magaard
Og derefter Foredragstimen. Nils Arne Sørensen om Genforeningens betydning for Danmark. Tim Lorenzen om Erinnerung
ohne Rache. Margrethe Vestager om den globaliserede økonomi
som u dfordring til nationalstaten
Genfortælling af Marcus Lauesens roman Og nu venter vi på skib
Børneteaterforestillingerne indeni af Ole Barkentin og
Hvad nu hvis?… af Gertrud Exner fra Teaterblik
Slesvigs Folkekøkken ved Jens Peter Kolbeck
Børn af grænselandet fortæller deres historie
Det Lille Teater Flensborg viser Danskhed. En kalejdoskopisk
forestilling om Danmark og danskere
Film I Krig og Kærlighed med introduktion ved Karsten Skov
Esbjerg Ensemble på Kunstmuseet
Åbent værksted med afstemningsplakater fra 1920 ved
studerende fra Skolen for Visuel Kommunikation
Drakomir viser forestillingen Passport
Udstillingen Møder i grænselandet
Fri entré til alle arrangementer

Folkemødet »Grænsen« afholdes på initiativ af Ribe Stift
med støtte fra Kulturministeriets og Folketingets pulje til
markering af Genforeningsjubilæet 2020, Region Syd
danmarks kulturpulje, Det Sønderjyske Salmelegat, Ribe
Stiftsråd, provstierne i Ribe Stift, Esbjerg Kommune m.fl.

www.folkemødeiribe.dk

Prædiken til 12. s. e. Trinitatis 2019, ved gudstjeneste under Rued Langgaard Festival
Af sognepræst Torben Bramming
Markusevangeliet 7,31-37: Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem
Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham.
Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen,
sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt
hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo
ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting vel. Han får både de døve til
at høre og de stumme til at tale«.

BLOMSTER OG
BLOD
Blomster og blod fra det svenske og norske grundfjeld og universets sfærer er gennem de sidste dage strømmet gennem vore
ører. Men har vi hørt, hvem ordene og lydene virkelig kommer
fra, så vi kan tale om Skaberen og gribe efter det mirakel, vi lever
i. Frydes over, at det ikke er et tilfældigt sammenstød af atomer,
men en god skaberkrafts vilje, der endnu i denne time opretholder og skaber vores verden? Vi er i al fald alle mere eller mindre
beboere af en tid, hvor relativisme og subjektivisme har rejst en
mur mellem den enkelte og naturen. Vi er ramt af den døvstummes skæbne, som i dag i mødet med Kristus ophæves og helbredes. Men First things first, som det hedder det på engelsk, og i
kristendommen hedder det: først skal du elske Herren din Gud
af hele dit hjerte, hele din styrke og hele din sjæl, og så din næste
som dig selv. Det er det dobbelte kærlighedsbud. Men vi har i
overvældende grad i vores tid glemt, at det første, kærligheden til
Gud, er det første. Og når man ikke begynder med begyndelsen i
ens tro, så er der ikke længere et op og ned i verden. I overvejende
grad handler kirke og kristendom i Danmark om det andet bud:
Elsk næsten som dig selv, elsk Gud gennem næstekærlighed, og
det synes jo også at have en vis hjemmel i Jesu tale. Vi skal være
gode mod hinanden, vi skal være gode mod de fattige, de svage
og fremmede – alle mennesker er lige og har menneskerettigheder. Men hvis ikke kærligheden til Gud sættes først, så vi takker
for, at han har skabt os og den verden, vi sammen bebor, så er der
ingen at være lige over for, så er vi bare en selvmodsigende masse
af biologisk materiale og selvopretholdelsesdrift.
Det er svært i dag at sætte det første bud først. Lad mig komme
med et eksempel. Der sidder to mænd på en tømmerflåde og betragter en solopgang, og den ene siger: „Det er sublimt“, og den
anden siger: „Det er flot“. Vores tids tænkemåde siger så: „Solopgangen er ikke noget i sig selv, sublimt eller flot, den er bare de
indtryk, den gør på os, og de er lige så forskellige, som vi er mennesker“. På denne måde er vi kommet på afstand af den verden
og de medskabninger, Gud har givet os. Kærligheden til Gud,
som skulle udspringe af, at han lader sin sol stå op over gode og
onde og lader det regne på retfærdige og uretfærdige, nedskri8

SALMER
15 Op, al den ting, som Gud har gjort
612 Den store mester kommer
333 Almindelig er Kristi kirke
514 Guds Søn har gjort mig fri
Altergang 377 I, Herrens udvalgte
752 Morgenstund har guld i mund

ves til, at enhver bliver salig i sin egen tro, og det dér uden for
gluggerne er bare noget, der foregår i vores hoveder, og det vigtige
er at være gode mod hinanden! Det første bud forsvinder ud af
vores liv sammen med taknemmeligheden for Guds troskab og
godhed mod os. Religion bliver blot en sag mellem mennesker.
Derfor siger mange også: „Jesus som Guds søn, der går rundt og
laver mirakler, kan jeg ikke tro på, men han er et menneske, der
siger en masse kloge ting og gør godt – det kan jeg godt være med
på. Han er et moralsk eksempel“.
Men ifølge evangeliet til i dag, så kan vi jo høre, at Det Ny Testamente siger noget andet, at han ikke er som de andre, men noget
for sig selv. For hvad er det, Jesus begrunder sit komme til verden
med og sit virke med? Ja, han siger: „Jeg er sendt, ikke kommet
af mig selv, jeg gør ikke mine egne gerninger, jeg gør Faderens
gerninger, det som han har sagt mig“. Men når vi ikke har noget
forhold til Faderens godhed, storhed og barmhjertighed, hvordan
kan vi så forstå Sønnen og det, han gør. Så er det klart, man vil
sige: „Jesus lavede slet ikke noget mirakel på den døvstumme“.
For man har jo skåret det mirakuløse ud af sin tilgang til livet ved
ikke at elske Gud af hele sin sjæl, sit sind og styrke.
Lad os se på, hvad Jesus gør, én gang til: Han laver et mirakel
ved at gøre manden til det, han skulle være som menneske, en
der kan tale og høre. Han laver manden om til det, alle raske
mennesker er, som er skabt af Gud. Jesus laver altså ikke andet
end dét, Gud skaber hver gang, der bliver født et menneske. Men
Faderens mirakler ser vi hver dag, og de er så store, og vi er gennem vores subjektivisme kommet så langt fra dem, at vi ikke kan
forstå, at det er et mirakel, når kornet midt i et iskoldt univers
på denne lille klode kommer op, og vi kan forarbejde det, bage
det og spise det, så vi kan leve videre. Det er da ikke naturligt,
det er et kæmpe og uforståeligt mirakel i al sin godhed mod os
mennesker. På samme måde kan vi beskrive, hvordan vinstokken sætter blade, vokser ved vandet, der kommer som regn – og
druerne, som vi høster og laver til saft og vin, så vi kan drikke og
være glade. Det er overhovedet ikke naturligt, det er et smukt og
stort mirakel. Folkene kommer til Jesus med den døvstumme,
fordi de ved, at Gud kan alt og har givet dem alt, hvad de har,
og derfor tør de håbe på dette lille mirakel, som de ved, langt
fra er utroligt, når de netop ser det enorme mirakel, de lever i
hver time af deres liv.
Men hvorfor tager Jesus den døvstumme væk, stikker fingrene i
hans ører, spytter og rører ved hans tunge, ser op mod himlen og
sukker? Det handler ikke om Jesus, men om den døvstumme, om
os vantro, som skal have tid til at få tro. Der sker noget: Skaberen,
i skikkelse af Guds Søn, er i direkte kontakt med sin skabning, og
nu bliver det hele på uforståelig vis godt. Med blikket mod himlen
9

Prædiken – fortsat

forbinder Jesus af Nazaret det, som er hinsides vores fatteevne,
med myten om Skaberen og Frelseren, og som nu med hænderne
på manden er blevet virkelighed, er blevet en kendsgerning i Jesus
fra Nazaret. Gud er på jorden blandt sine skabninger i Dekapolis’
egne og blev korsfæstet under Pontius Pilatus – Ecce homo!
Det skal lige have lov at synke ind, før han gør ham talende og
lyttende. Og så ser også dem, der i tro og kærlighed til Gud bragte
manden til Jesus, Faderens herlighed i et menneske klædt i kjortel
og sandaler på en støvet vej i Israel – fordi de havde elsket Gud,
så blev de slåede af forundring og taler om det, der er sket til alle,
der gider høre. Den store glæde over ikke blot at have fået livet
og føden skænket, men at komme så nær skaberen af alt, at de
så ham gøre miraklet, kunne ikke holdes inde, for de så i Jesus
den enbårnes herlighed, som han „har den fra Faderen“, som det
hedder i Johannesevangeliet. Han har gjort alting vel, siger de, for
han har gjort det samme, som Gud gør hver dag for os på denne
blå klode i et næsten uendeligt univers – han har gjort et mirakel,
rettet op på noget, der ikke var vel. Så vores trosproces i dag, vores
arbejde med kristendommen, skal gå samme vej: Mod kærligheden til Gud først, så at et op og ned kan etableres på grundfjeldet
mellem blomster og blod. Det vidste de mennesker, som byggede
domkirken i Ribe med tårne og spir og rejste denne skamløse
overflødighed af skønhed i taknemmelighed og kærlighed til Gud.
Ja, elsk Gud af hele din styrke, hele din sjæl og hele dit sind, og
så vil du forstå, hvordan miraklet også kommer til dig, selvom du
går døvstum omkring.
Amen ◊

10

Ribe Kirkegårde
Af Christian Abildgaard

Broen er et resultat af et samarbejde mellem bestyrelsen
for Ribe Kirkegårde og Ribe Byferie.

NY INDGANG
TIL RIBE GAMLE
KIRKEGÅRD

Mange ripensere har allerede
været forbi den nye bro fra indkørslen til Ribe Byferie Resort
over Stampemølleåen til den
Gamle Kirkegård. Kirkegårdsbestyrelsen ønsker med initiativet at åbne kirkegården op for
både turister og byens borgere.
Byferien ønsker at give sine
gæster en mere direkte adgang
til byens centrum.
Fonden for Ribe Bys Forskønnelse har ydet et væsentligt
tilskud til broens finansiering.

Esbjerg kommune har også
bidraget, idet den har givet tilsagn om at lave den sidste del,
så fodgængerne kan komme
sikkert over Damvej.

Kirkegårdsbestyrelsen har bedt
de lokale kunstnere Lis Andersen og Ole Videbæk om at
lave en egentlig indgangsport
fra broen ind på kirkegården.
Indtil den er på plads, er der
opsat en midlertidig låge.
Stisystemet inde på kirkegården indgår i kirkegårdsbe-

styrelsens arbejde med en ny
udviklingsplan for den Gamle
Kirkegård, som først kan for
ventes færdiggjort i løbet af
2020. Indtil da er der lavet
midlertidige gange, så vi kan
se, hvilke veje publikum foretrækker at gå ind til centrum.
Broen er leveret af Wood-Ways
Skanderborg. Træet er FSC®-
certificeret dvs. fra bæredygtige
skove. ◊
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NATUR

GRIEG og LANGGAARD
RUED LANGGAARD FESTIVAL 2019
Se mere på www.langgaardfestival.dk
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Artikel
Af Knud Jensen. Fotos: Henning Pedersen

I ANSGARS
FODSPOR 2019
Under inspiration af Ansgars virke i Ribe og opsættelsen af statuen af ham på Domkirkepladsen
i 2015 besluttede menighedsrådets uofficielle
studieturudvalg, at studieturen i 2019 skulle
følge i Ansgars fodspor tiltage til hans udgangspunkt i Picardiet i Frankrig nord for Paris. Det
blev en begivenhedsrig og lærerig 8-dages bustur
i juni med 42 deltagere fra Domsognets menighed, der blandt andet kom til at omfatte besøg
i Ansgars to klosterkirker, fire af Nordfrankrigs
imponerende gotiske katedraler, en udrangeret
jernbanevogn i Compiègne-skoven, Solkongens
slot i Versailles, Første Verdenskrigs slagmarker,
Den Sønderjyske Krigskirkegård i Braine og en
champagnefrokost på en 1700-tals bondegård i
champagnedistriktet ved Reims. Som fast
holdepunkt på turen boede deltagerne i Noyon
ca. 100 km nord for Paris.
Første stop på turen var i Höxter ved Weserfloden efter små 500 km’s kørsel. Her ligger
det kloster, Corvey, hvorfra Ansgar i 826 drog
til Danmark og senere Sverige på sin første
missionsrejse. I dag er dog kun dele af klosterkirken tilbage sammen med det hertugelige slot.
Klostret blev anlagt i 822 som satellitkloster til
Corbi-klostret i Picardiet.
På grund af den lange vej til Nordfrankrig
overnattedes den første nat i det protestantiske
14

konferencecenter, Evangelisches Tagungsstätte
syd for Höxter.
Hele næste dag brugtes til at køre de sidste
knap 650 km til Noyon. Her indkvarteredes vi
på Hôtel le Cèdre de næste 6 dage.
Noyon er der skøn gammel by fra romertiden
med 13.900 indbyggere. På mange måder minder byen om Ribe, blot i fransk skikkelse. Oprindelig var den et kirkeligt centrum, der i 531
var blevet ophøjet til bispesæde. I domkirken
blev Frankerrigets berømteste konge, Karl den
Store, kronet i 768. Bispesædet blev nedlagt igen
i 1801 efter Den Franske Revolution. Heldigvis
står domkirken endnu.
Hôtel le Cèdre er genbo til den. Byen og
ikke mindst domkirken led meget under Første Verdenskrig, idet den lå midt i krigszonen
som et tysk hovedkvarter. Vi fik en glimrende
rundtur i domkirken og i byen af to kompetente
guider. I øvrigt blev Noyon angrebet af vikingerne i 859.
En af byens berømteste sønner er reformatoren Jean Calvin, som fødtes her i 1509. Efter at
Torben Bramming havde sat os ind i hans lære,
besøgte vi hans fødehjem. Calvinismen er mest
udbredt i USA, Skotland, Holland og Frankrig
(„Huguenotterne“). I Danmark findes calvinistiske menigheder i Fredericia og København under

Noyon

Våbenstilstand i Compiègne 1918 og 1940

betegnelsen „De Reformerte“. Da de i 1600-tallet måtte flygte fra religionsforfølgelse i Frankrig,
gav Christian IV dem nemlig asyl i de to byer,
da de var driftige handelsfolk og håndværkere.

Ludvig den 14’s pragtslot. Oprindelig lå hans
fars slot her; men da han efterhånden var godt
træt af at bo i Paris med alt, hvad det medførte
af besværligheder og manglende pragt, ombyggede han det om til Europas mest luksuriøse
og ødsle bygværk. Her kunne han så udleve
I Compiègne og Soissons
sit overdådige hofliv, der efterhånden blev et
I Compiègne blev Første Verdenskrigs våben
forbillede for alle andre europæiske fyrster. Det
stilstand sluttet den 11/11 1918 i den franske
mest pompøse rum er den 73 × 10,5 m store
marskal Fochs rullende hovedkvarter, en sovespejlsal, hvor 17 kæmpevinduer i den ene væg
vogn på et sidespor i skoven. Efter krigen blev
der anlagt en stor plads på stedet, og sovevognen spejler sig i 17 kæmpespejle på den anden. Det
fik sit eget museum. I juni 1940, da Hitler havde var i Spejlsalen, Det Tyske Kejserrige blev udråbt
i 1871, efter at tyskerne havde besejret Frankrig,
nedkæmpet Frankrig, trak han jernbanevognen
ud af museet og anbragte den på sin oprindelige og det var her, Versaillestraktaten, der sluttede
plads, hvorefter franskmændene måtte underskri- Første Verdenskrig, blev underskrevet i 1919.
Hele herligheden skal i opførelse have kostet
ve deres kapitulation ved det samme bord som
tyskerne i 1918, men nu på den modsatte side af mere end værdien af al Frankrigs jord tilsammen.
bordet! Derefter ødelagde Hitler pladsen og førte Ikke sært, at det lagde kimen til Den Store Franvognen til Berlin som sejrstrofæ. I 1945 sprængte ske Revolution i 1789. Det fortælles, at Ludvig
den 14’s ødselhed gjorde ham så upopulær, at
han den i luften, så den ikke skulle bruges til en
tredje kapitulation – hans egen! I dag har Frank- man kastede sten efter hans kiste, da han endelig
rig genetableret pladsen, fremskaffet en nøjagtig efter en regeringstid på 72 år døde i 1715.
Slottet hævdes hvert år at besøges af 11 milkopi af vognen og genskabt dens interiør. Ved
vognen kan man som en slags hørespil genopleve lioner turister. Det lyder sandsynligt: næppe
mange af os har noget sted oplevet så stor en
de hektiske timer i 1918.
turisttrængsel som her. Men gode guider og hoFra Compiègne drog vi til domkirken i Soisvedtelefoner gjorde så absolut slottet et besøg
sons, hvor vi af to guider på interessant vis fik
værd. Man kunne dog næppe undgå at blive
forklaret, hvordan man i sin tid rent teknisk
byggede disse imponerende katedraler. De fleste lidt beklemt over så meget luksus i sammenligning med folkets daværende levevilkår.
er indviet til Jomfru Maria som „Notre Dame
de …“ („Vor Frue i …“).

Den Franske Enevælde

Fredag stod i enevældens tegn. Hele dagen
opholdt vi os i Versailles. Her ligger Solkongen

Besøg i Peronne og hos Ansgar

Dagen efter tog vi nordpå til den lille by Peronne, der også lå i krigszonen. Her har man i
ruinen af en gammel middelalderborg indrettet
15

…
– fortsat

På Den Danske Soldaterkirkegård i Braine

Europas største museum for Første Verdenskrig.
Det meget moderne museum beretter især om
soldaternes og civilbefolkningens hårde krigsliv.
Det er for soldaternes vedkommende indrettet
på den måde, at det for hver af de deltagende
nationer viser soldaternes uniformer, udrustning
og våben.
Og så gik turen 40 km mod vest til Corbi ved
Amiens. Her besøgtes den kirke, der hørte til
det daværende benediktinerkloster. Det var her
Ansgars far i 806 afleverede sin 5-årige søn efter
moderens død, så denne senere kunne optages
som munk. Corbi-klostret var et af Frankrigs
mest betydende klostre, der på det tidspunkt
havde selveste kejser Karl den Stores fætter som
klosterforstander. I 16 år fik Ansgar her sin
munkeopdragelse, og da klostret i 822 grundlagde et nyt kloster, Ny Corvey ved Höxter,
fulgte Ansgar med som en af de første munke.
Vi opholdt os et par timer i den smukke kirke
under en entusiastisk guides omvisning. I kirken
findes en gammel statue af Ansgar og en moderne statue af ham, skænket af svenskerne med en
undertavle, der på svensk og fransk fortæller, at
han er Sveriges apostel.
Mangler kirken i øvrigt ikke et dansk islæt?!
På vejen tilbage til Noyon besøgte vi domkirken i Amiens, der med en længde på 143 m er
Frankrigs største og et af gotikkens fornemste
bygningsværker.

I Champagnedistriktet

Sidste dag i Frankrig var en søndag, og vi skulle
naturligvis til messe. Dette skete i domkirken i
Reims, der sammen med Notre Dame i Paris er
16

Frankrigs berømteste kirke. Tillige er den ærkebispesæde og var kroningskirke for de franske
konger. At deltage i gudstjenesten i den fyldte
kirke var så absolut et af turens højdepunkter.
Kirkekoret bestod af ikke mindre end ca. 80
børn og unge.
Reims er hovedstad i Champagnedistriktet.
Dette skulle vi naturligvis benytte os af. Vi kørte
derfor ud i naturparken Reims Bjerge, hvor vi
i en gammel gård fra 1700-tallet nød en fem
retters champagnefrokost. Gården er et familieforetagende, der ejes og drives af en meget charmerende familie, der serverede rejsens største
kulinariske måltid for os – og det siger ikke så
lidt! Efter frokosten solgte værten ud af de liflige
dråber. Han fik udsolgt!

En mindestund i Braine

Efter denne oplevelse drog vi videre til den lille
by Braine. Her findes en soldaterkirkegård, der
rummer 79 sønderjyske soldatergrave. Disse 79
soldater er alle faldet som tyske soldater på forskellige frontafsnit i Verdenskrigen, men senere
blevet samlet på dette sted efter familiernes ønske. I alt faldt over 5000 danske sønderjyder i en
krig, der ikke var deres. Vi sluttede besøget med
en lille højtidelighed, hvor vi nedlagde blomster, sang et par sønderjyske sange: Det haver så
nyligen regnet og Det lyder som et eventyr og bad
et Fadervor.
Det blev en helt uforglemmelig afslutning
på en oplevelsesrig rejse i Ansgar fodspor. Nu
manglede der „bare“ en godt 1100 km lang
hjemrejse til Ribe efter en sidste overnatning i
Hôtel le Cèdre i Noyon. ◊

Den „svenske“ Ansgar-statue i Corbi Klosterkirke

Deltagerne foran Notre Dame de Amiens
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Artikel
Af Knud Jensen. Fotos: Henning Pedersen

SOGNEUDFLUGTEN
TIL VEDERSØ
De 45 medlemmer fra Ribe Domkirkes menighed skævede med betænkelige miner op mod de
regntunge skyer over Ribes himmel hin torsdag
i slutningen af august, da de om morgenen steg
på bussen på Parkeringsplads Syd: Ville vejret
holde?
Det gjorde det ikke!

Også disse var imponerende, selv om det var lidt
særpræget at se det lille Jesusbarn på armen af
Jomfru Maria fremstillet som robot.
Inden vi blev sluppet løs i skulpturparken,
spiste vi vor medbragte mad, og en guide satte
os ind i, hvordan kunstværkerne var fremstillet.
Godt, at vi kunne krybe i ly for regnen under et
halvtag. Netop som vi skulle på rundtur i parken, kom solen dog, og resten af turen foregik i
solskin.

Netop som vi skulle til at drikke morgenkaffe på
rastepladsen syd for Outrup, begyndte regnen at
styrte ned. Hurtigt måtte turudvalget iværksætte
„Plan B“. Det vil sige udsættelse af morgenkaffen Så fortsatte vi mod turens hovedmål: Kaj Munks
til naturhuset ved Tipperne og Værnengene ved kirke og præstegård i Vedersø. Det er netop i år
75 år siden, at Kaj Munk blev myrdet af tyskerne.
den sydlige del af Ringkøbing Fjord.
Præstegården er de senere år blevet renoveret
Efter morgenkaffen og Richard Kværnøs
og indrettet som museum. Her fik vi først en
hjemmelavede morgenbitter fik vi et kompelille times foredrag om denne særprægede mand.
tent og oplysende foredrag om det særprægede
Vi oplevede en fornøjelig og samtidig seriøs
naturområde af menighedsrådsmedlem Henrik
guide sætte os ind Kaj Munks liv og virke. Det
Præstholm, der tidligere var landskabschef ved
er nok en af de bedste guider, vi nogensinde har
det daværende Ribe Amt.
haft på en tur. Hun var nærmest skuespiller og
Næste besøg gjaldt Sandskulpturfestivalen i
levede sig ind i Kaj Munks univers på en yderst
Søndervig. Det er utroligt, hvad kunstnere fra
livagtig måde.
hele verden kan fremstille i sand. I en 200 m
Efter foredraget var der tid til studere præste
lang og 7 m høj sandmur havde de fremstillet de
mest utrolige relieffer, ovenikøbet suppleret med gården og dens smukke omegn.
10 soloskulpturer. Årets tema var „robotter“.
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Jesusbarnet som robot

Henrik Præstholm fortæller om Tipperne og Værnengene

Udsigt fra Vedersø Præstegård

Jo, vi fik også serveret kaffe og lagkage i præstegården! Alt andet ville være utænkelig på Domkirkens årlige udflugt.

Esbjerg til Antwerpen i 1930’erne.
Torben Bramming fortalte sjove episoder fra
Kaj Munks og nabopræsten og salmedigteren
K.L. Aastrups ambivalente forhold. De har haft
det muntert sammen! Nærmest som i en søgang:
Snart oppe snart nede.

Den lange køretur til og fra Vedersø blev krydret
af oplæsning og fortælling af Richard Kværnø
og Torben Bramming. Richard Kværnø oplæste
stykker af Kaj Munks mere muntre forfatterskab. Ikke mindst hans novelle „Lette bølge,
når du blåner“ fik smilene frem. Her beskriver
Munk med stort vid sine kvaler på en sørejse fra

Med flittig brug af Højskolesangbogen nåede vi
ved aftenstid atter tilbage til Ribe efter en begivenhedsrig dag. ◊
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LØRDAGSUNIVERSITETET
FORÅRET 2020
i Kannikegården, Langgaard Salen

GEN
FORENINGS
JUBILÆET
100 året for grænse
dragningen m
 arkeres også
ved lørdagsuniversitetet
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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Dyrlæge og professor
HANS HEINRICH HANSEN
Mindretalspolitik i Europa. Er det dansk-tyske
grænseland en model, der kan bruges andre
steder?
22. FEBRUAR KL. 10–13

Der findes op mod 400 nationale mindretal i
Europa. Ca. 25 procent af alle europæere tilhører et nationalt mindretal, altså mennesker, som
har en anden tilknytning, et andet sindelag og/
eller sprog, end deres statsborgerskab tilsiger.
Begrebet omfatter autoktone (traditionel el.
oprindeligt hjemmehørende) nationale mindretal. Heri er altså ikke medregnet migranterne/
indvandrergrupper, der er indvandret de sidste
30–40 år. Den største paraplyorganisationen for
de forskellige nationale mindretal i Europa er
FUEN (dansk: Føderalistiske Union af Europæiske Folkegrupper). FUEN arbejder på politisk
plan for mindretallenes og autonome regioners
rettigheder. Med udgangspunkt i vores grænseland og 22 år i præsidiet for FUEN fortæller
Hans Heinrich Hansen om sine personlige
erfaringer med dette emne.
Hans Heinrich Hansen har desuden fra 1993
til 2006 været formand for det tyske mindretal
(Bund Deutscher Nordschleswiger) og holdt i
1995 den banebrydende tale på Dybbøl til 75
året for Genforeningen. Talen markerede det
tyske mindretals samhørighed og ligeværd med
flertalsbefolkningen i Danmark.

Kirkehistoriker og pastor emeritus
CARL CHRISTIAN JESSEN

Leder af Dansk Plakatmuseum,
museumsinspektør og ph.d.
ELSEBETH AASTED SCHANZ

Theodor Kaftans tid. Slesvigsk kirkeliv før 1920
7. MARTS KL. 10–13

Danmark modtog ved Slesvigs deling i 1920
ikke en kirkelig brakmark eller et område, der
udelukkende var hærget af ødelæggende nationale modsætninger. I Nordslesvig var gudstjenesten, bortset fra i købstæderne, i hovedsagen
dansk i liturgi, salmesang og prædiken, varetaget
af tyskuddannede og germansk sindede præster,
støttet af en besindig kirkeadministration med
nordslesvigeren Theodor Kaftan i spidsen. Væsentlig var den betydelige lægmandsindflydelse i
kraft af kirkeforfatningen, opbygget med provsti
og fælles synoder og menighedsråd. Hertil kom
den stærke Indre Missions-bevægelse under præsten Tonnesens ledelse, der sogn efter sogn satte
sine spor i en talstærk kirkegang og i arbejdet
med ydre mission (Breklum) og diakoni (Flensborg). Overordnet gik Nordslesvig dog ikke fri
af modsætningen mellem liberal og konservativ
teologi, biskoppen i Slesvig, Theodor Kaftan,
så det som en kamp om kirkens overlevelse, og
modsætningen splittede Indre Mission i 1912.
Verdenskrigen satte en helt ny dagsorden i
kirkens lokale arbejde ved det smertelige tab af
ungdom og den sociale nød, men i 1920 vækkes
håbet om en fornyelse i respekt for den nordslesvigske kirkes særpræg og struktur. Heri blev man
i det store og hele skuffet.
Carl Christian Jessen skriver og holder foredrag om kirkehistoriske emner. Han er opvokset
i Agerskov og har været sognepræst i Rimsø,
Søborgmagle og Skagen.

National Agitation.
Afstemningsplakater fra grænselandet 1920
28. MARTS KL. 10–13

Perioden lige efter 1. Verdenskrig var en kaotisk
opbrudstid. Det afspejler sig blandt andet i de
grænseændringer, der fandt sted i 1920–21.
Nogle af grænserne blev flyttet på baggrund af
afstemninger, der tog hensyn til befolkningens
sindelag og selvbestemmelsesret. Forud for
afstemningerne gik en periode med agitation, og
her var plakaten et vægtigt massemedium i den
politiske kamp. Foredraget sætter fokus på de
følelsesladede og dramatiske afstemningsplakater. Ud over det danske og tyske materiale er et
udvalg af plakater fra afstemninger i andre dele
af Europa efter 1. Verdenskrig medtaget.
Elsebeth Aasted Schanz har været museums
inspektør i Den Gamle By siden 1994. Til
foråret udkommer hendes bog om afstemningsplakaterne Grænsen er nået. Agitationsplakater
fra grænselandet 1920.
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BESKRIVELSER AF KOMMENDE

ARRANGEMENTER OG
KONCERTER
KONSERVATORIETS PIGEKOR
ESBJERG ENSEMBLE
TREENIGHEDSKIRKENS DRENGEKOR
DOMKIRKEN

SØNDAG 1. DECEMBER KL. 16
ENTRÉ og billetter se
www.esbjergensemble.com

Unge under 16 år gratis adgang

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

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

DE 9
LÆSNINGER
DOMKIRKEN

TORSDAG 12. DECEMBER
KL. 19.00 · Gratis

En musikgudstjeneste, hvor
Torben Brammings konfirmander
og Domkirkens Børne- og Pigekor
medvirker. Konfirmanderne læser
tekster fra Skabelsesberetningen
til Jesu fødsel, og korene synger,
under ledelsen af Lars Ole Mathiasen, musik med tilknytning til
læsningerne.
Birgitte Ebert sidder ved orglet.

RIBE KAMMERKOR
JULEKONCERT
DOMKIRKEN

SØNDAG 15. DEC KL. 16
ENTRÉ 100 kr., studerende ½
pris, børn under 14 år gratis

I selskab med solisterne Anne
Mette Balling, Boris Søborg Jensen
og Niels Jørgen Tranberg opfører
Ribe Kammerkor under ledelse af

PETERS JUL
MED SIGNE JUHL
JULEKONCERT I DOMKIRKEN
SØNDAG 22. DECEMBER KL. 16

Peters Juls julekoncert med Signe Juhl. Se dagspressen for billetter.
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Lars Ole Mathiasen musik af bl.a.
Claudio Monteverdi og Benjamin
Britten. Også publikum vil få lejlighed til at røre stemmerne i fælles
salmesang ved koncerten.

KORSANG
DOMKIRKEN

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 stemningen til
juleaftengudstjenesten, mens
menigheden kommer til kirke.

SENIOREFTERMIDDAGE ONSDAGE
KANNIKEGÅRDEN – gratis uden tilmelding
22. JANUAR KL. 14.30-16.30

ALBERT SKEEL OG HEKSENE
Sognepræst Torben Bramming
Albert Skeel (1572–1639), lensmand på Riberhus,
var vidtberejst og lokal. Han var i Padua, Paris,
London og Lapland. Han var velstuderet, ind
førte fattighjælp betalt som indkomstskat i Ribe og
forfulgte hekse. Foredraget handler om den spændende ripenser, hvis statue vi ser i Betlehemkapellet i
Domkirken.

Torben Bramming

26. FEBRUAR KL. 14.30-16.30

H.P. HANSSEN OPERAEN
Komponist Bo Gunge
Den sønderjyske organisator af danskheden under
tyskernes herredømme i Sønderjylland er en spændende person. Komponisten Bo Gunge har skrevet
en opera om Hanssens bevægede og spændende liv.
Han vil fortælle om sine overvejelser i arbejdet med
at sætte musik til en af Sønderjyllands store sønner.

Bo Grunge

25. MARTS KL. 14.30-16.30

VALDEMAR AMMUNDSEN
Sognepræst i Løgumkloster Steen Haarløv
Valdemar Ammundsen var en fremtrædende teolog
og professor i det 20. århundredes begyndelse og
blev i 1923 Haderslevs første biskop. Steen Haarløv
vil fortælle om Ammundsens udfordringer og begivenheder, da han skulle organisere det nye stift efter
56 års tysk herredømme.

Steen Haarløv
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BRORSON
OG STUB

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN

SØNDAG 2. FEBRUAR
KL. 15 · ENTRÉ 150 kr.

Alle er velkomne, gratis adgang

Jazz på dansk – Martin Schack og
Sinne Eeg fortolker Brorsons og
Stubs salmer i anledning af ny cd.
Indledning ved Torben og Bente
Bramming.

ONSDAG 5. FEBRUAR
KL. 19.30 – 21.00

ONSDAG 1. APRIL
KL. 19.30 – 21.00

Lars Ole Mathiasen vælger sangene

Indleder annonceres senere

DOMKIRKEN

ONSDAG 4. MARTS
KL. 19.30 – 21.00

Jens Torkild Bak vælger sangene

KYNDEL
MISSE
HØJMESSE

VIVALDI: DE FIRE ÅRSTIDER
Kristiansand Sinfonietta og Loussine Azizian, violin
DOMKIRKEN

DOMKIRKEN

SØNDAG 2. FEBRUAR KL. 10

Domkirkens Børne- og Pigekor
medvirker ved denne højmesse i
lysets tegn. Kyndelmisse markerer
dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og
den 1. maj er gået.

24

SØNDAG 16. FEBRUAR
KL. 15 · ENTRÉ 150 kr

Billetsalg på Ticketmaster.dk og
ved døren ½ time før koncerten
Kontant, kort eller MobilePay
Oplev det nyetablerede norske
kammerorkester Kristiansand Sinfonietta på deres første turné rundt
til danske byer. Ensemblet er ledet
af den dansk/armenske violinist,
Loussine Azizian, hvis drøm det er
at formidle klassisk musik til alle
målgrupper ved hjælp af et mindre orkester og mere tilgængelig
musik. Som bonus spilles også
tangokongen Astor Piazzolla’s svar

på Vivaldi’s værk, De fire årstider i
Buenos Aires.
Loussine Azizian vandt allerede
som17-årig sin første internationale
musikkonkurrence: 1. præmien
ved den prestigefyldte Jeunesses
Musicales konkurrence i Bukarest,
Rumænien. Hun er kandidat- og
solistuddannet i København og
Wien hos henholdsvis sin far,
professor Serguei Azizian, på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium og hos professor og medlem
af Alban Berg Kvartetten, Gerhard
Schulz, på Universität für Musik
und darstellende Kunst i Wien.

VESTJYSK ORGELFESTIVAL

Organist Flemming Dreisig med „Bare damer på orgelpulpituret“
DOMKIRKEN
LØRDAG 7. MARTS KL. 16
ENTRÉ · gratis

Ved koncerten gives en sjælden
mulighed for at høre udelukkende
kvindelige komponister, der har
skrevet for orglet. Ved denne
lejlighed betragtet fra tre nationale
vinkler: tysk, fransk og dansk.
Johanna Senfter var elev af sen
romantikeren Max Reger, og påvirkningen fra ham har sat sit præg
på en storladen fantasi og fuga over
koralen Af højheden oprunden er.
To centrale navne i Frankrig
fra sidste århundrede, musik
pædagogen og komponisten Nadia
Boulanger samt orgelvirtuosen
Jeanne Demessieux, er præsenteret

ved enklere stykker af stemningsfuld karakter.
Den danske komponist Benna
Moe, i sin tid virksom ved kino
orglet i Københavns centrale
biograf, Palladium, vil omkranse
programmet med festlige og sprudlende værker, der udmærker sig
ved melodiøs sødme og fantasifuld
farverigdom.
Ved orglet sidder professor
Flemming Dreisig, der er uddannet
fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med Grethe Krogh
som lærer og siden med videregående studier i Paris hos Gaston Litaize

PASSIONS
GUDS
TJENESTE

ALSANG I 75-ÅRET
FOR DANMARKS BEFRIELSE

og Jean Langlais. Flemming Dreisig
blev landets yngste domorganist
nogensinde, da han som 21-årig
blev udnævnt til embedet ved
Maribo Domkirke. Senere var han
organist ved Helligaandskirken på
Strøget (1977–1989), Skt. Nicolai
Kirke i Rønne (1995–2003) og
domorganist ved Vor Frue Kirke,
København (2003–2011). Han underviste en årrække på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,
fra 1983–1989 som orgelprofessor,
og har indspillet værker af bl.a.
Buxtehude og Langgaard.

DOMKIRKEN

DOMKIRKEN

TORSDAG 19. MARTS KL. 19

LØRDAG 28. MARTS KL. 15
ENTRÉ · gratis

Torben Brammings konfirmander
læser tekster, menigheden synger
fællessalmer, og Domkirkens
Børne- og Pigekor bidrager med
korsang til fastetiden.

FUK (Folkekirkens U
 ngdomskor)
indbyder til fællessang i alle landets
domkirker. Arrangementet er en del
af det store, landsdækkende Alsang
2020-projekt, der er blevet til i

samarbejde mellem Spil Dansk,
Dansk Forfatterforening og
Grundtvigsk Forum. Alle er hjerte
ligt indbudte i grupper eller som
enkeltpersoner.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
SØNDAG 1. DECEMBER
KL. 16

KONSERVATORIETS
PIGEKOR
ESBJERG ENSEMBLE
TREENIGHEDS
KIRKENS DRENGE
KOR

Se side 22 for omtale.
DOMKIRKEN

TORSDAG 12. DECEMBER
KL. 19.00

DE 9 LÆSNINGER

Se side 22 for omtale.
DOMKIRKEN

SØNDAG 15. DECEMBER
KL. 16

RIBE KAMMERKOR
JULEKONCERT

Se side 22 for omtale.
DOMKIRKEN

SØNDAG 22. DECEMBER
KL. 16

PETERS JUL MED
SIGNE JUHL
Se side 22 for omtale.
DOMKIRKEN
24. DECEMBER
KL. 13.30

KORSANG

Se side 22 for omtale.
DOMKIRKEN
22. JANUAR
KL. 14.30–16.30

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 23 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

SØNDAG 2. FEBRUAR
KL. 15 · ENTRÉ 150 KR.

BRORSON OG STUB
Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN

ONSDAG 5. FEBRUAR
KL. 19.30 – 21.00

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN

Lars Ole Mathiasen vælger sangene
Se side 24 for omtale.
SØNDAG 16. FEBRUAR
KL. 15 · ENTRÉ 150 KR

VIVALDI: DE FIRE
ÅRSTIDER

Kristiansand Sinfonietta og
Loussine Azizian, violin
Se side 24 for omtale.
DOMKIRKEN
22. FEBRUAR
KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET

PASSIONS
GUDSTJENESTE

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

LØRDAG 28. MARTS KL. 15

ALSANG

Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN
ONSDAG 1. APRIL
KL. 19.30 – 21.00

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN
Indleder annonceres senere
Se side 24 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN
7. MARTS KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET
Se side 21 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

Se side 20 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

25. MARTS KL. 14.30-16.30

26. FEBRUAR
KL. 14.30-16.30

Se side 23 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 23 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

ONSDAG 4. MARTS
KL. 19.30 – 21.00

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN
Jens Torkild Bak vælger sangene
Se side 24 for omtale.
LØRDAG 7. MARTS KL. 16

VESTJYSK
ORGELFESTIVAL
Se side 25 for omtale.
DOMKIRKEN

26

TORSDAG 19. MARTS KL. 19

SENIOREFTER
MIDDAG

28. MARTS KL. 10–13

LØRDAGS
UNIVERSITET
Se side 21 for omtale.
KANNIKEGÅRDEN

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Forårssæson 2020

KONFIRMANDER
I RIBE
DOMKIRKE
2021
Undervisningsstart september
2020. Elever med bopæl i Ribe
Domsogn.

HOLD 5

Ansgarskolens 6.A, 6.B og 6.C
Undervisningsdag: onsdag
Præst: Torben Bramming
Konfirmeres Store Bededag
30. april 2021 kl. 10.00

HOLD 6

Vittenbergskolens 6.A og 6.B
Undervisningsdag: torsdag
Præst: Signe von Oettingen
Konfirmeres søndag 2. maj
2021 kl. 10.00

BØRNEKOR

KORPRØVER: Torsdag 15.15–16.00 – dog ikke i skolernes ferier.
ØVESTED:		Kannikegården, Torvet 15
Børnekoret er for drenge og piger i 3.–6. klasse. Børnekoret
medvirker ved tre til fem koncerter/gudstjenester om året. Alle er
velkomne, og der er ikke optagelsesprøve. Koret ledes af Benedikte Aa og Lars Ole Mathiasen. Det er gratis at synge i børnekoret.

PIGEKOR

KORPRØVER: Torsdag 16–17.30 – dog ikke i skolernes ferier.
ØVESTED:		Kannikegården, Torvet 15
Koret er for piger fra 7. klasse til 3.g. Koret synger til gudstjenester i Domkirken og i Seem Kirke ca. en gang om måneden og
ved koncerter tre til fem gange om året. Det er gratis at synge i
pigekoret, og der udbetales løn for medvirken ved gudstjenesterne. Interesserede kan kontakte korleder Lars Ole Mathiasen på
tlf. 27 43 50 44 eller møde op til en korprøve.

RIBE KAMMERKOR

KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30 – dog ikke i skolernes ferier.
ØVESTED:		Kannikegården, Torvet 15
Ribe Kammerkor består af ca. 30 sangere. Koret medvirker ved
koncerter og gudstjenester i Domkirken ca. seks gange om året.
Nye sangere kan søge optagelse ved henvendelse til korets formand Peter Brun på brunhald@gmail.com for at aftale foresyngning. Koret dirigeres af Lars Ole Mathiasen. Der betales et årligt
kontingent på 800 kr.

HOLD 7

Riberhus Privatskoles 6. klasser
Undervisningsdag: torsdag
Præst: Torben Bramming
Konfirmeres søndag 9. maj
2021 kl. 10.00
Privatskolens elever har tilbud
om konfirmation i Ribe Domkirke. Eller man kan vælge at
blive konfirmeret i sin egen
sognekirke, for dato bedes man
kontakte den lokale sognepræst.

Frivillighedens vej?
Domkirkens frivilliggruppe består af over 20 venlige og hjælpsomme
mennesker, der bager, brygger kaffe, flytter stole og vogter døre med
meget mere, når der er større arrangementer for menigheden i Domkirken.
Der er plads til flere, der har lyst at give en hånd med.
Henvendelse til Solveig Jørgensen fra Domkirkens menighedsråd,
mail: sfj@jorgensenribe.dk
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
December
SØNDAG 1. DEC
KL. 10.00
1. søndag i advent
Jens Torkild Bak
SØNDAG 8. DEC
KL. 10.00
2. søndag i advent
Torben Bramming
TORSDAG 12. DEC
KL. 19.00
De ni læsninger
Torben Bramming og
konfirmander.
Kirkens børnekor og pigekor medvirker
SØNDAG 15. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG 22. DEC
KL. 10.00
4. søndag i advent
Elof Westergaard
JULEAFTEN 24. DEC
KL. 14.00
Torben Bramming
KL. 16.00
Jens Torkild Bak
JULEDAG 25. DEC
KL. 10.00
Elof Westergaard
2. JULEDAG 26. DEC
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
JULESØNDAG 29. DEC
KL. 10.00
Signe von Oettingen
NYTÅRSAFTENSDAG
31. DEC
KL. 16.00
Jens Torkild Bak
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Januar
NYTÅRSDAG 1. JAN
KL. 15.00
Torben Bramming
Efter gudstjenesten bydes
på hvidvin og kransekage
SØNDAG 5. JAN
KL. 10.00
Helligtrekonger
Signe von Oettingen
SØNDAG 12. JAN
KL. 10.00
1. s. e. Helligtrekonger
Torben Bramming
SØNDAG 19. JAN
KL. 10.00
2. s. e. Helligtrekonger
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG 26. JAN
KL. 10.00
3. s. e. Helligtrekonger
Jens Torkild Bak
KL. 14.00
Elof Westergaard.
Ribe Stifts migrant
gudstjeneste
Februar
SØNDAG 2. FEB
KL. 10.00
Sidste s. e. Helligtrekonger
Signe von Oettingen og
konfirmander.
Kyndelmisse.
Kirkens børnekor og pigekor medvirker
SØNDAG 9. FEB
KL. 10.00
Septuagesima
Jens Torkild Bak
SØNDAG 16. FEB
KL. 10.00
Seksagesima
Torben Bramming
Kirkekaffe

SØNDAG 23. FEB
KL. 10.00
Fastelavn
Signe von Oettingen
Marts
SØNDAG 1. MAR
KL. 10.00
1. søndag i fasten
Jens Torkild Bak
SØNDAG 8. MAR
KL. 10.00
2. søndag i fasten
Signe von Oettingen
SØNDAG 15. MAR
KL. 10.00
3. søndag i fasten
Torben Bramming
TORSDAG 19. MAR
KL. 19.00
Passionsgudtjeneste
Torben Bramming og konfirmander
Kirkens børnekor og pigekor medvirker
SØNDAG 22. MAR
KL. 10.00
Midfastesøndag
Elof Westergaard
Markering af Bibelens udgivelse på hverdagsdansk.
Kirkekaffe
SØNDAG 29. MAR
KL. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Jens Torkild Bak
MANDAG 30. MAR
KL. 17.00
Mariæ bebudelse
Anders Lundbeck Rasmussen

April
PALMESØNDAG 5. APR
KL. 10.00
Torben Bramming
SKÆRTORSDAG 9. APR
KL. 10.00
Torben Bramming
LANGFREDAG 10. APR
KL. 10.00
Signe von Oettingen
PÅSKELØRDAG 11. APR
KL. 22.00
Påskenatsgudstjeneste
Signe von Oettingen og
Elof Westergaard
PÅSKEDAG 12. APR
KL. 10.00
Jens Torkild Bak
2. PÅSKEDAG 13. APR
KL. 10.00
Elof Westergaard
SØNDAG 19. APR
KL. 10.00
1. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG 26. APR
KL. 10.00
2. søndag efter påske
Signe von Oettingen

Gudstjenester
i Seem Kirke
Maj
SØNDAG 3. MAJ
KL. 10.00
3. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Konfirmation
TIRSDAG 5. MAJ
KL. 19.00
Mindegudstjeneste i
anledning af 75 året for
Befrielsen
ST. BEDEDAG 8. MAJ
KL. 10.00
Torben Bramming
Konfirmation
SØNDAG 10. MAJ
KL. 10.00
4. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
SØNDAG 17. MAJ
KL. 10.00
5. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
TORSDAG 21. MAJ
KL. 15.00
Kristi himmelfartsdag
Elof Westergaard
Folkemøde
SØNDAG 24. MAJ
KL. 10.00
6. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
Folkemøde
SØNDAG 31. MAJ
KL. 10.00
Pinsedag
Elof Westergaard

December
SØNDAG 1. DEC
KL. 10.00
1. søndag i advent
Signe von Oettingen

SØNDAG 26. JAN
KL. 14.00
3. s. e. Helligtrekonger
Torben Bramming

SØNDAG 8. DEC
2. søndag i advent
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 2. FEB
Sidste s. e. Helligtrekonger
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 15. DEC
KL. 10.00
3. søndag i advent
Torben Bramming

Februar
SØNDAG 9. FEB
KL. 10.00
Septuagesima
Torben Bramming

SØNDAG 22. DEC
4. søndag i advent
Der henvises til Domkirken
JULEAFTEN 24. DEC
KL. 15.30
Signe von Oettingen
JULEDAG 25. DEC
KL. 10.00
Torben Bramming
2. JULEDAG 26. DEC
Der henvises til Domkirken
JULESØNDAG 29. DEC
Der henvises til Domkirken
Januar
NYTÅRSDAG 1. JAN
KL. 16.30
Torben Bramming
Efter gudstjenesten bydes
på hvidvin og kransekage
SØNDAG 5. JAN
Helligtrekonger
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 12. JAN
1. s. e. Helligtrekonger
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 19. JAN
KL. 10.00
2. s. e. Helligtrekonger
Signe von Oettingen

SØNDAG 16. FEB
Seksagesima
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 23. FEB
KL. 10.00
Fastelavn
Torben Bramming
Marts
SØNDAG 1. MAR
1. søndag i fasten
Der henvises til Domkirken

LANGFREDAG 10. APR
KL. 10.00
Torben Bramming
PÅSKEDAG 12. APR
KL. 10.00
Torben Bramming
2. PÅSKEDAG 13. APR
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 19. APR
1. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 26. APR
KL. 10.00
2. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
Maj
SØNDAG 3. MAJ
3. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
ST. BEDEDAG 8. MAJ
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 8. MAR
2. søndag i fasten
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 10. MAJ
4. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 15. MAR
KL. 10.00
3. søndag i fasten
Signe von Oettingen

SØNDAG 17. MAJ
KL. 10.00
5. søndag efter påske
Torben Bramming

SØNDAG 22. MAR
Midfastesøndag
Der henvises til Domkirken

TORSDAG 21. MAJ
Kristi himmelfartsdag
Folkemøde.
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 29. MAR
KL. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Torben Bramming
April
PALMESØNDAG 5. APR
Der henvises til Domkirken
SKÆRTORSDAG 9. APR
Der henvises til Domkirken

SØNDAG 24. MAJ
6. søndag efter påske
Folkemøde.
Der henvises til Domkirken
SØNDAG 31. MAJ
KL. 10.00
Pinsedag
Torben Bramming
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og
møbler. Møbler afhentes og udbringes tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
Saltgade 5, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
KIRKENS KORSHÆR
Genbrug Ribe
Mosevej 16
Tlf. 30 34 87 68
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

Mødetidspunkt for alle børn er
onsdag kl. 17.30–19.00
Kredsen tilbyder FDF for alle børn i
0. klasse og op. Nogle aftener vil børnene være delt i to hold. Opdelingen
vil være 0.–2. klasse og 3. og op.
Kredsleder
Susanne Have Feddersen
Engdraget 71
Telf. 29 33 79 37
Ledere
Niels Christian Lausen
Telf. 23 49 45 13
Tina Rasmussen
Telf. 51 50 41 70
Nina Agaard
Telf. 22 30 76 87

Grupperådsformand
Karina Nørby, Lustrupvej 38
norby_jacobsen@hotmail.com
Tlf. 61 79 75 41
Kasserer
Jens Kr. Kristensen, Kløvertoft 12
bnjkk@stofanet.dk
Tlf. 75 44 54 72
BÆVERFLOKKEN
Børn i 0.–1. klasse
Mandag kl. 17.00–18.30
Jane Sørensen og Elvin Larsen
jane74@stofanet.dk
Tlf. 41 10 02 03
ULVEFLOKKEN WARDHA
Børn i 2.–4. klasse
Onsdag kl. 18.30–20.00
Maja Toft
maja.toft@hotmail.com
Tlf. 25 53 11 49
SPEJDERTROPPEN VALDEMAR
SEJRS TROP
Børn i 5.–8. klasse
Mandag kl. 19.00–21.00
Rasmus Klindt
rasmus@APHyXion.dk
Tlf. 28 57 93 82
ROVERNE
Unge over 18 år
Torsdag kl. 19.00–21.00
Morten Maskov
maskov93@hotmail.com
Tlf. 30 58 72 22

– din hjælp gør forskellen
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I 1804 blev det forbudt at begrave folk inde i kirken, og i 1843 blev gulvet sænket 50 cm. Nogle
gravsten blev rejst langs væggene og erstattet af teglsten. Under den store renovering 1882–1904
fik gulvet sine nuværende klinker. Kalkstensklinkerne, der stammer Øland i Sydsverige, er rige på
fossiler, forstenede rester af dyrelivet, der levede i havet for 490–455 mio. år siden.
Herover: Trilobit, en af de tidligst kendte grupper af leddyr, der kan dateres til den kambriske periode. I over 300 mio. år var de blandt de mest succesfulde af alle tidlige dyr, der fandtes i oceanerne.
Arten forsvandt i en masseudryddelse, for omkring 252 mio. år siden.
På forsiden: Ortoceratitter, der var den blæksprutteart, der levede i den tidlige kridttid for 500–130
mio. år siden. De var normalt af spids form og omkring 10 cm lange. Der er dog også fundet forsteninger på langt over en meter. Med den enorme størrelse var de stort set eneherskere i verdenshavene.

KIRKogKLOGT.dk

INDHOLD
Vores Domkirke – Vi og vores by Ribe
Prædiken til 12. s. e. Trinitatis 2019
Ny indgang til Ribe Gamle Kirkegård
Rued Langgaard Festival 2019
I Ansgars fodspor 2019
Sogneudflugten til Vedersø
Lørdagsuniversitet
Senioreftermiddage
Arrangementskalender
Gudstjenesteliste

