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Afsked med biskoppen…
Af Jens Torkild Bak
Den 14. maj 2014 fylder biskop Elisabeth Dons Christensen 70 og forlader
derfor bispestolen med udgangen af samme måned. Den officielle afskedsgudstjeneste finder sted i Domkirken den 27.
april kl. 14.00. Hvem der skal efterfølge
hende afgøres af udfaldet af den valgkamp, der er i gang i skrivende stund.
Elisabeth Dons Christensen har været en
meget synlig og stærkt kommunikerende
biskop i et tiår, der har været præget af
store reformer i folkekirken. Vi markerer her i bladet afskeden med biskoppen
ved at give ordet til hende selv. Det sker
dels i et veloplagt interview med Per
Dalgaard, dels i en prædiken, hun holdt
ved en kirkeindvielse for et par måneder
siden.
Per Dalgaard har også lavet et lille
interview med kst. sognepræst Marie
Høgh, der er barselsvikar for Signe von
Oettingen. Det er begyndelsen på en serie af portrætter, der i tur og orden skal
præsentere Domkirkens medarbejdere.

Mange er spændte på udfaldet af bispevalgkampen. Andre begynder med spænding at se frem til konfirmationsdagen.
Vi bringer i denne udgave af kirkebladet
navnene på forårets konfirmander og
ønsker dem og deres familier en glædelig
dag.
Gudstjeneste holdes der som bekendt i
Domkirken hver søn- og helligdag. For
dem, der desuden måtte drømme om et
godt foredrag, en eftermiddag med Rod
Sinclair, en god koncert eller et bedre
kendskab til H. A. Brorson i anledning af
250-året for hans død, er de kommende
måneder, som man vil kunne se i bladet,
rig på muligheder. God fornøjelse!
Ved indvielsen af domkirkemuseet i 2013
fik menighedsrådet som gave af Esbjerg
Erhvervsudvikling en fotoserie fra udstillingen, taget af Jesper Steensbeck. Nogle
af billeder kan findes som vignetter rundt
i bladet.
Jens Torkild Bak
domprovst
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Interview med Elisabeth Dons Christensen

Gud bevare folkekirken – og Ribe stift
Af Per Dalgaard

giver ikke slip på Ribe«, siger hun, men
hun får travlt med børnebørn, 30 ja til
foredrag, fondspost i Jyllands Postens
Fond og så en ny bog »om mine værdier«
i støbeskeen.

Elisabeth Dons Christensen ser i dette
interview med Kirkebladet tilbage på
sine ti år som biskop, inden hun om kort
tid afleverer nøglerne til bispesædet til en
endnu ikke valgt efterfølger.
Hun smiler venligt og imødekommende,
idet hun giver hånd, for derefter at pege
på nogle af sine medarbejdere, der i øvrigt alle er kvinder: »Dem kommer jeg til
at savne«!
På kontoret i stiftets flotte bygningskompleks i Korsbrødregade fortsætter
Elisabeth Dons Christensen: »Jeg kommer til at savne det meste af dette job,
men jeg glæder mig også til at skulle
være en rigtig bedstemor for mine børnebørn«.
Dem har hun trods sit ungdommelige
ydre og væremåde faktisk 8 af. Så når
hun om kort tid går af som biskop, vil
hun og ægtemanden befinde sig i pendulfart mellem deres hus på Nederdammen
i Ribe og lejligheden i København. »Jeg
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Alligevel spores der både nostalgi og
glæde i hendes stemme, der nu er ved at
blive varm, som hun sidder der og er blevet bedt om at se tilbage på sin tid som
biskop. »Jeg har været så glad for det og
havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle
blive biskop. Jeg er som en sten ved
stranden blevet skubbet lidt til nu og da
og har så sagt ja på de rette tidspunkter.
Men jeg har godt vidst, at der var noget,
jeg ville her i livet«.
Elisabeth Dons Christensen fortæller, at
det, der har været i centrum for hende,
altid har været viden og tanker om, hvad
det vil sige at være menneske. Og hun
har været dybt grebet af tanken om, at
mennesker for tusind og flere år siden
har tænkt det samme som hun.
På et tidspunkt, da hun er historie- og
religionslærer, finder hun ud af, at hendes, vores, kultur er ved at »flyde noget
ud og ikke husker på alt det, som hele
tiden skal fortælles og formidles«. Hun
var cand.mag. i historie og kristendomskundskab, gymnasie- og seminarielærer og deltidsansat præst ved Ribe
Domkirke indtil hun blev cand.theol. I
1993. Samtidig fik hun fire børn med sin
mand, amtsdirektør Carl Henrik Dons
Christensen, som døde i 1995. Derefter
præst i Søllerød, inden hun fik embedet som biskop i Ribe i 2003. Elisabeth

Dons Christensen er nu gift med advokat
Thomas V. Bonner.
Hvordan vil du egentlig beskrive dit eget
kristendomssyn?
»Grundtvigsk, optimistisk«, lyder det
uden nølen fra den afgående biskop.
»Vi er syndere, vi er på en kampplads,
men Guds skaberværk og alt det gode
kommer altså først. Vi slipper ikke fra
kamppladsen, kampen mellem godt og
ondt går lodret ned gennem hver af os. Vi
lever ikke i paradis her, vi lever i syndens
verden, men jeg har en grundlæggende
grundtvigsk optimisme i mig«.
Og din tro er fortsat i behold?
»Ja. Jeg ved godt, at da jeg blev alene,
havde jeg nogle kampe med Vorherre,
men jeg ved også, at det var troen, der
hjalp mig igennem. Jeg ved jo slet ikke,
om Gud er, men hvis Gud er, så er det
der, jeg skal være. Og uden tilliden til,
at jeg hører til hos Gud i livet såvel som
i døden, tror jeg ikke, jeg kunne leve og
ånde frit«.
Hvad siger du til præster, som ikke tror?
»Jeg spørger altid de ansøgende præster:
Tror du på Gud? Vi er alle anfægtet og i
tvivl, men hvis du ikke i hjertet tror, så er
det svært at være præst og så synes jeg,
at du skal finde et andet arbejde«.
Elisabeth Dons Christensen understreger,
at ifølge hendes kirkesyn, så er kirken
lig med menigheden og præsterne er en
del af menigheden: »Det er dybest set
meget grundtvigsk. Vi skal passe på ikke
at komme til at leve af de døde mursten,
men af de levende«. Altså menigheden
og troen i centrum. Og det er, mener hun,
kirkens opgave at formidle det kristne
budskab.
Og netop på dette punkt er Elisabeth
Dons Christensen bekymret. Bekymret
for, at vi i den moderne tid er ved at

miste rodfæstet og den grundlæggende
viden om kristendommen og vores egen
kultur midt i mylderet af tilbud og midt i
sekulariseringen. »Det synes jeg vi skal
arbejde videre med, nemlig formidlingen
af budskabet, kommunikationen. Vi har
det bedste og glædeligste budskab af
alle, som både er til at leve på og dø i.
Det skal vi bruge alle vore kræfter på at
formidle videre«, siger hun og tilføjer, at
hun også synes, at der i hendes tid er sket
meget på det felt i Ribe stift.
»Da jeg tiltrådte stillingen var der nogen, som betegnede stiftet som ’det stille
stift’. Det synes jeg ikke, man kan sige.
Vi har – og det er ikke min fortjeneste –
kæmpet for at få gang i en lang række
tiltag, som jeg for nyligt beskrev i en
kronik i Kristeligt Dagblad« (kronikken
kan læses her: www.ribestift.dk, red.).
Hun nævner i flæng børnekonfirmandundervisning, socialpræst, indsats for
diakonien, religionspædagoger, tværkulturel præst og meget mere.
Hvad har det svære været ved at være
biskop?
»At skulle spare, skære ned, fyre, nedlægge. For eksempel var det en svær beslutning at skære Seem præstegård fra og
sælge den og så lave arrangementet med
Ribe Domkirke. Søren Krarup har fornyligt skældt mig ud for at have ødelagt
Seem sogn. Det mener jeg nu ikke, for
jeg synes, at den nye ordning fungerer
godt. Men det er svært at skære ned og
det kommer jo i en periode, hvor udviklingen rammer det såkaldte udkantsdanmark hårdt. Der er fortvivlende mange
huse til salg langs Hovedvej 11, det gælder jo også byen Ribe, som udviklingen
har ribbet for så meget: Seminarium,
amt, kommune og meget mere. Det er en
meget trist udvikling. Ude i landsbyerne
forsvinder skolerne, butikkerne og nogen
– også på ministerplan – mener, at man
også skal nedlægge kirker. Men det bety-
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der landsbyens død. Det har vi da heller
ikke gjort i min periode som biskop, men
vi har været tvunget til at skære ned på
gudstjenestefrekvensen«.
Du mener ikke, at du bør give din kommende efterfølger gode råd, men kan
vi så være enige om, at den afgående
biskop på majestætslig vis slutter talen
med: Gud bevare Ribe stift?
»Ja, det kan vi helt bestemt. Gud bevare
Ribe, byen og stiftet, og især folkekirken,
selvom folkekirken ikke er til for vores
egen skyld, ikke til for præsterne eller
menighedsrådene. Vi har en kirke, fordi
det er livet om at formidle det kristne
budskab. Gud give, at det kristne evangelium bliver ved med at gro i hjertet«.
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Prædiken ved kirkeindvielsen i Lem
1. søndag i advent den 1.12.2013
Af Elisabeth Dons Christensen

Der går i øjeblikket et frygteligt – rørende og forfærdeligt – stykke på Betty
Nansen teatret i København. Det hedder
»Den mystiske sag om hunden i natten«. Om drengen Christopher som nok
må siges at have en autist eller asperger
diagnose, som skal have alt op og ind i
sit talsystem og opløst i primtal, som er
superbegavet og kan alt om stjerner og
galakser og systemer. Men som ikke kan
tåle berøring af menneskehånd. Hverken
fars eller mors. Som vil alle det gode,
men er uudholdelig, fordi han lever i sin
egen kasseverden. Og det er så håbløst,
fordi det er så umuligt det hele. Fordi
man hele tiden venter, at ingen kan holde
dette her ud. At drengen bruger sin kniv
til at slå nogen ihjel, at især forældrene,
som længst er blevet skilt pga. drengen,
må give op. Og at denne berøringsangste
blindgænger i verden må gå til grunde.
Ja, at det ender galt - og lige så håbløst
som det ser ud.
Og det er håbløst. For hvad er det for et
liv, denne dreng og hans nære må leve?
Hvorfor er der intet håb om et normalt
liv for den familie? Hvorfor er det så
uretfærdigt, som goder og rigdom og
sundhed fordeles her i verden? Hvorfor
denne sygdom – og i øvrigt stadig hele
det register af frygtelige sygdomme, vi
alle stadig kan rammes af som et lyn fra
en klar himmel? Hvorfor al den sorg og
ulykke, fattigdom og ondskab, vrede og
had, død og elendighed, i en verden, hvor
videnskabsfolk og læger og teknikere
burde kunne klare de dele for os? Hvor
vi troede, vi kunne komme til at leve på
en lyserød sky, bare vi blev rige nok, fik
iPads og smartphones, biler og rejser og
lune stuer nok? Hvorfor får vi ikke, hvad

vi forventer, hvad vore politikere lover
os, hvad velfærdsstatens betryggende
holden om os lover os, hvad lykkepilleproducenterne lover os?
Og hvorfor skal vi egentlig leve, når nu
døden er vis for os?
Men svaret på alle disse store og åbne
spørgsmål – og flere til – er enkelt. Vi
skal leve, fordi vi i dag er tilbage ved
begyndelsen, ved det nye kirkeårs første
dag. Fordi der er himmelvid forskel på
den tid, der løber af sted i det ene kalenderår efter det andet, indtil vi hver på
vort sted må se i øjnene, at vor tid i den
løbende tid, løber ud. Og fordi vi i dag 1.
søndag i advent kl. 10 i Lem Sydsogns
nyrestaurerede kirke er et helt andet sted
i livet og verden end på kalenderårets
sidste aften kl. 12, hvor vi med højtidelige miner går rundt med glasset og ønsker hinanden godt nytår. Der lægger vi
planer. Der lover vi hinanden, at vi skal
huske at leve, mens vi gør det og at elske,
mens vi tør det. Der har vi dagen for alle
vore forsætter, slankekure og rejser, kommende godhed og kærlighed og alt det
andet, vi har for og vil gøre for os selv
og vore nærmeste – og når det går højt,
også for fællesskabet mellem mennesker
i verden. Og så kan vi mødes næste år for
at vurdere, om det nu gik, som vi ville.
Men ofte står der en tom stol, og fotografierne på chatollet taler deres klare sprog
om sorg og savn og tab. Det blev sjældent helt, som vi ville.
Ved næste årsskifte står vi klar med nye
forsætter. Og nye drømme.
Men i dag er det advent. Og det er noget
helt andet. I dag handler det ikke om,
hvad vi har sat os for, men hvad Gud har
sat sig for.
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I dag skal alle vi hørehæmmede blindgængere i livets store karrusel igen turde
leve, sandt og modigt, selv om alle vore
forsætter ender eller er endt i ruiner. I
dag skal alle de forventningsprofetier,
hele verden har set, gå i opfyldelse. I dag
taler Josefs søn fra Nazareth. Guds egen
søn. Jesus Kristus Tegnet på Guds evige
kærlighed til alle rige og fattige, sunde
og syge, ordens- og talfikserede såvel
som rodehoveder ud over den ganske
jord. I dag står han midt i blandt os lige
her i Nazareth og her i Lem kirke.
I dag er han her og med ham Guds rige
til stede midt i blandt os. Det lyser ind
af Adi Holzers glasmosaikker: Se bare,
han er her og med os alle dage indtil
verdens ende! Guds ånd er over ham, har
ramt ham og salvet ham til håb for alle
os, der sidder i mørke og dødens skygger
og trænger til at få vendt ansigtet mod
håbet til Gud. Og Gud snyder aldrig. Gud
glemmer ikke sit folk, jer og mig og alle
andre mennesker. Gud har sendt sin søn
til os for at bringe godt budskab alle os
mennesker, der ikke kan se udveje for
vort liv og alt det, vi har sat os for, for
Gud har sat sig for, at vi skal se håb i
livet, selv om alt ser håbløst ud omkring
os. Gud vil have os til at se, virkelig se:
mulighederne i livet igen og igen. Se vort
liv har en god og rig mening, også selv
om I og jeg gang på gang må sige stop.
Se, at selv om alle vore forsætter skrider
ad Vandsbæk til, så er der håb. Se og
indse, at vi har lov til at forvente alt igen,
vente, forvente liv og håb.
Som folkene i Nazareth dengang gjorde.
I første omgang. De spidsede deres ører.
De lukkede øjnene op. Det var jo en af
deres egne, der talte. Det var Josefs og
Marias søn henne fra Postvænget på hjørnet til Hykkelbjergvej, I ved. Ham, alle
havde kendt fra han var helt lille. Hvem
skulle have forventet af ham, at han kunne stå her i dag og holde dem og alle os
andre fast på, at Gud ikke har glemt hverken dem eller os. At frelsen, befrielsen
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fra alle vore egne forsætter sker. Endda
ved ham, Jesus. Og de måber. Lige som
vi gør. Det kan da ikke passe. Det må se
helt anderledes ud, når frelsen fra alt vort
eget og alle vore egne tabte drømme skal
gå i opfyldelse? Det må være noget fantastisk. Voldsomt. Epokegørende og ikke
bare en, vi kender. For lidt bevis. For lidt
manifest. For lidt håb. Så det ender nok
galt med os. Alligevel.
Men det gør det ikke. Det vi venter, sker
ikke. Det ender ikke galt.
Ikke for Jesus den dag. Godt nok blev
nazarethfolkene ude af sig selv af raseri
over, at Guds kærlighed ved Jesus ikke
bare skulle komme dem i Nazareth til
gode, men være til glæde og frelse for
hele verden. Så de prøvede at jage ham
ud over en skrænt i deres vrede og skuffelse. Men selvfølgelig skal Guds frelse
gælde hele verden. Mindre kan simpelthen ikke gøre det. Derfor baner han sig
selvfølgeligt også bare roligt vej imellem
den ophidsede mængde og går ud i alverden med sit budskab om Guds magt og
kærlighed, der varer ved til verdens ende,
selv om intet andet hos os varer ved.
Det ender heller ikke galt i stykket om
drengen Christopher.
Faderen kommer med et levende væsen.
En hund, som drengen tør røre. Og som
rører drengen. Der er håb for drengen
med navnet Christopher. Men der er
sandelig også håb i selve navnet, som
drengen bar. Den hellige Christopher,
færgemanden der skulle bære det lille
nyfødte gudsbarn, Jesus Kristus, over
vadestedet. Han sank i til knæene, fordi
han – med Jesusbarnet – kom til at skulle
bære al verdens synd. Men over kom de.
Stykkets Christopher kom også over. Der
er håb i ham, fordi han ville det gode og
dermed bar en lille flig af Kristi kærlighed med sig i hjertet.
Jeg ved ikke, hvad I og jeg bærer i os.
Ikke helt. Men jeg ved at vi er samlet her,
fordi han bærer os, når det kommer til
stykket.

For det ender heller ikke galt med os og
hele verden. Det er budskabet I DAG.
I dag skal vi slet ikke love, yde, magte,
bestemme. I dag skal vi bare tage imod.
Lukke øjne og ører op for alt det, der
bærer os, når vi graver helt ind til benet.
I dag skal alle vi blindgængere, der kun
kan øjne alt det, vi selv kan eller gerne
vil have magt over og styr på, få syn for
en Guds sag. I dag skal alle vi berøringsangste mennesker lade os berøre af Guds
ånd og se vort liv hvilende i Guds hånd.

I dag skal vi mærke, at vort livs lykke
eller ulykke slet ikke afhænger af, hvad
vi vil med livet, men hvad Gud vil med
os. I dag kan vi godt glemme alle vore
forsætter og i stedet høre efter, hvad Gud
har sat sig for med os. For i dag har Gud
taget fremtiden, jeres og min på sig. Den
har en mening, også selv om I og jeg
ikke kan se den.
For i dag er Gud kommet til os.
Amen

Medarbejderne ved Ribe Domkirke…
Af Per Dalgaard
Kirkebladet har besluttet at præsentere
medarbejderne ved domkirken for læserne. Vi vil derfor i dette nummer starte
en serie af portrætter, så du, kære læser,
ved lidt mere om, hvem det er, du møder
i kirken. Vi starter med den yngste.
Marie Høgh. Nybagt præst
Marie Høgh er barselsvikar i Ribe Domsogn og Seem Pastorat.
Med sine 28 år på bagen har Marie Høgh
ikke båret præstekjolen og pibekraven ret
længe. Faktisk kun siden ordinationen i
januar, hvor hun blev ansat som barselsvikar for Signe von Oettingen. Men nu
står hun der altså både i Seem kirke og
i domkirken og skal foretage kirkelige
handlinger, holde kloge prædikener og
trods sin unge alder være sjælesørger og
stærk støttende skulder for folk, som har
behov for det.
Men det bekymrer hende tilsyneladende
ikke ret meget, for præstegerningen
falder naturligt for hende. Hun faldt,
som hun selv siger, i den Grundtvigtidehvervske gryde som barn, ud af en
præstefamilie i Mellerup valgmenighed,
friskole, efterskole, højskole, alt sammen
i de jyske, derefter Vartov valgmenighed,

cand.teol. fra Københavns Universitet
med 2 års studieophold i Berlin, hvor
»mit hjerte stadig ligger«.
Men er den unge pige, som netop er blevet færdig med sine studier i København
og Berlin, da ikke bange og nervøs for at
skulle stå i domkirkens store rum og sige
kloge ting til menigheden?
»Det lyder måske overlegent, men jeg
er nok hverken bange eller nervøs, men
jeg står der med stor ydmyghed og alvor overfor det ord, der skal forkyndes.
Bortset fra min første bisættelse. Da går
det op for en, hvorfor man står der. Der
er mange ting, der pludselig giver mening, når man står foran en kiste. Der er
ord der skal siges, et budskab, der skal
forkyndes, evighedshåbet. Og samtidig
et billede af den afdøde, som skal lukkes
op og lukkes ned igen. Troværdigt og
nænsomt«.
I den lille lejlighed i Sønderportsgade
og den store domkirke »savner jeg ikke
København og føler mig ikke ensom, for
jeg har aldrig haft så meget ro omkring
mit liv, som jeg har fået her«, fortæller
hun.
Planen er, at når Signe von Oettingen
senere på året vender tilbage, så vil
Marie genoptage studiet på den ene eller den anden måde, måske med en Ph.d.
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afhandling. Men hun er ikke længere så
sikker, for hun har fået smag for præstegerningen: »Jeg er blevet glad for at
være præst, er meget glad for at være
her på alle måder, både for kirken og for
byen. Jeg synes, det er rart at stå i den
store smukke kirke overfor menigheden,
arbejde med teologien i praksis, møde
menigheden i byens liv – også nede i
Kvickly. Derfor behøver jeg ikke en polo
t-shirt med folkekirkens logo. Og jeg
hører til dem, der beundrer Carl Henning
Pedersens spor af det 20. århundrede i
rummet«. Marie fortæller, at hun glæder
sig til fortsat at forkynde budskabet og
samtidig bringe både alvor og humor ind
i gudstjenesten.
I fritiden kan hendes allerede mange

venner og kolleger nyde godt af hendes
selskab, andre kan være heldig at træffe
hende i joggingdragt på vej til diget og
Farup, for »jeg elsker at stå på diget, når
det blæser, og det gør det jo altid«.

Konfirmationer i Ribe Domkirke 2014…
Hold 5 - onsdage v/ Marie Høgh. Konfirmation søndag 27. april 2014 kl. 10.00.

Benjamin Ferslev Lind, Mikkel Asmussen Puggaard, Rikke Christensen, Nicole Aarhus, Frederikke
Bøge Henriksen, Nicolai Oluf Poulsen, Clara Eg Rasmussen, Ida Bjerrum Lykke, Jeppe Westergaard
Mathiesen, Eva Isa Viktoria Jönsson.
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Hold 6 - onsdage v/ Torben Bramming. Konfirmation St. Bededag 16. maj 2014 kl. 10.00.

Mikkel Weinreich Feddersen, Sissel Sofia Schrøder-Madsen, Oliver Vestergaard Andersen,
Pernille Svendsen Matzen, Cecilie Dalsgaard Stier, Amanda Damkjær Julius,
Peter Mærsk Clausen, William Fischer Uldall Juhl, Valdemar Hensen, Vanilla Olsgaard Bastiansen,
Alexander Eickhardt Christiansen, Carl Anton Emmertsen Lund, Maya Kristensen,
Elisa Bøgh Laursen Jensen, Patrick Christensen, Sebastian Klaaby Hansen,
Helle von Arenstorff, Rikke Puggaard Petersen, Josefine Oliva Skjønnemand, Sebastian Nicki Nielsen

Hold 7 - torsdage v/ Marie Høgh. Konfirmation søndag 4. maj 2014 kl. 10.00.

Julius Ring Thorsson, Benjamin Serup Koch, Jesper Bjerre, Frederikke Louise Wede,
Simone Vodder Ebsen, Kristoffer Nielsen, Sarah Amalie Bøgegren Pedersen, Dennis Doeve,
Lisbet Livbjerg Karlby, Daniel Schmidt, Iben Schack Petersen, Sofie Dahl,
Sally Julie Nissen Lundgaard, Stine Bilde Elstrøm, Søren Forst Hansen,
Magnus Baagø Thomsen, Victor Andersen, Anne Brink Jørgensen, Emil Skovbjerg Hansen

11

Arrangementer…
Lørdagsuniversitetet…
Lørdag den 22. marts
kl. 10.00 - 13.00 i Processionsgangen:
Religion og naturvidenskab
Forholdet – og den påståede konflikt –
mellem religion og naturvidenskab er et
tilbagevendende tema såvel for troende
som ikke-troende. Forhenværende lektor i
teoretisk kemi ved Århus Universitet, senere cand.teol. og sognepræst ved Harridslev
Kirke, Esper Dalgaard, fortæller om sit syn på forholdet mellem religion og naturvidenskab. Sit foredrag kalder Esper Dalgaard: »Om liv og godtfolk på mars og fjernere planeter. Hvad er mon deres svar på gåden om universets oprindelse? Mon de
tror på Gud?« Der indledes med en diasserie om universets svimlende storhed og dets
historie 13,7 milliarder år tilbage. Ganske kort beskrives, hvordan vi netop i de seneste år har fået mulighed for at erkende fjerne planeter i kosmos og endda vurdere, om
de er beboet af biologisk liv. Hovedvægten i foredraget bliver en redegørelse for det
moderne kosmisk-evolutionære verdensbillede ud fra Einsteins, Darwins og Bohrs
indsigter. Der argumenteres for, at dette billede i sig selv peger på en hinsidig, ufattelig elegance og intelligens, som gør troen på Gud som skaberen og opretholderen af
alle ting helt naturlig for både homo sapiens og »marsboere«!

Lørdag den 29. marts
kl. 10.00 - 13.00 i Processionsgangen:
Hans Tausen og jagten på de hellige ben.
Hans Tausen (1494/98-1561) er mest kendt
som Danmarks reformator, som den danske Luther, som man har sagt det gennem
århundreder. Det er en sandhed med modifikationer, men Tausen var ubetvivleligt en
af de drivende kræfter i den tidlige danske
reformation fra 1520’erne og frem til 1536. I tiden derefter levede han et mere stille
liv i den nye kirkes administration som biskop i Ribe fra 1542 indtil sin død. Selvom
Tausen i levende live mistede sin nationale gennemslagskraft og af eftertiden miskendtes som teologisk afvigende, mistede han ikke hæder og navn i det særlige akademiske og teologiske miljø i Ribe.
Lørdag den 29. marts vil kirkehistoriker Rasmus H. C. Dreyer, Det Teologiske
Fakultet, Københavns Universitet, fortælle om Hans Tausens liv, hans arbejde i Ribe
og ripensernes og danskernes brug af Tausen igennem århundrederne – også om,
hvordan man satte jagten på Tausen ’hellige’ ben ind i domkirken. I forbindelse med
arrangementet vil vi sammen skulle læse en række mindre tekstuddrag.
Rasmus H. C. Dreyer er teolog og præst og arbejder for tiden på en afhandling om
netop Hans Tausen og hans rolle i dansk kirke, teologi og kultur.
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Tre foredrag…
I forbindelse med Domsognets studietur for menigheden til Harzen i august 2014 indbydes til tre foredrag. Alle er velkomne, også selv om de ikke skal deltage i rejsen.

Slottet i Wernigerode.

Torsdag den 24. april kl. 19.00
»Tur-aktuelle nedslag i Tysklands spændende historie«, ved Knud Jensen.
Om Det Tysk-romerske Riges opståen (Quedlinburg), Christian den 4. og
Trediveårskrigen (Lutter am Baren-Berge), Folkeslaget 1813 (Leipzig), Hitlers
»Vergeltungswaffen« (Nordhausen), DDR, Harzquer- und Brockenbahn og meget
mere.
Torsdag den 22. maj kl. 19.00
»Bach, Händel og Mendelsohn – Hvem var de?«, ved Birgitte Ebert.
Både Halle og Leipzig var hjemsted for tre af de helt store komponister fra barokken
og den tidlige romantik. Denne aften introduceres deres liv og musik, så studietursdeltagerne er rustede til at træde i deres fodspor i de to byer.
Torsdag den 12. juni kl. 19.00
»Halle – et pietistisk verdenscentrum«, ved Torben Bramming.
Halle var centrum for mission til fjerne egne for lægevidenskab, sprogvidenskab, musikvidenskab, vajsenhuse og skoler. Foredraget kommer til at handle om dette
verdenscentrum, der havde stor betydning for Brorson, Enevold Ewald og Christian
den 6.

Foredragene afholdes i Processionsgangen. Velkommen!
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Senioreftermiddage i Processionsgangen
Onsdag den 12. marts kl. 14.30
Rod Sinclair, skotsk-ripensisk folkemusiker på uophørlig turné, en af fædrene til
Tønder Festivalen og tidligere seminarielærer, fortæller om sit liv med musikken og
giver prøver på samme. Yderligere præsentation turde være overflødig! Det bliver en
eftermiddag, man kan glæde sig til.
Onsdag den 9. april kl. 14.30
Afrika nu. Historier, billeder og perspektiver fra et Afrika i hastig forandring
Bent Nicolajsen, Rødding, fortæller om Afrika lige nu – med eksempler fra Kenya,
Uganda og Zambia.
Der sker rigtig meget i Afrika i disse år. Der er stor økonomisk vækst i mange lande.
Mobiltelefoner og internet har skabt nye muligheder. Demokratiet har bidt sig fast i
en del lande. Mange basale fattigdomsproblemer er på vej til at blive løst og Afrika er
ikke længere så afhængig af bistand fra vores del af verden. Der er selvfølgelig stadig
masser af udfordringer; men fremtidsperspektiverne for rigtig mange lande i Afrika er
nogle hel andre end for 25 år siden.
Men hvad er det, der sker? Hvad har gjort forskellen? Er udviklingen virkelig vendt?
Er vores billede af Afrika forældet? Hvordan skal vores relation til Afrika være i fremtiden? Inden for de sidste seks måneder har Bent Nicolajsen været på fire rejser til
Afrika, så han kan give os en dugfrisk øjenvidneskildring fra en verdensdel i voldsom
udvikling.
Bent Nicolajsen har 25 års erfaring med foreningsarbejde i Danmark og i Afrika.
Han er tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke og nuværende næstformand
i Dansk Flygtningehjælp. Bent Nicolajsen er uddannet cand.mag. i historie og internationale forhold og nu leder af Venstres arbejde med partnerskaber med partier og
organisationer i Afrika.
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Koncerter i Domkirken…
Søndag den 16. marts kl. 14.00
Landskoret fra Folkekirkens Ungdomskor under ledelse af Sigrid Damsager.
Landskoret er et velsyngende kor på ca. 45 medlemmer, hvis formål det er at være en
spydspids for den ligestemmige kormusik i Den danske Folkekirke og i det danske
musikliv. Korets sangere kommer fra alle egne af Danmark og synger alle samtidigt
i deres hjemlige kirkekor. Koret er et tilbud til de dygtigste sangere, der her får store
udfordringer, uddannelse, udvikling og et spændende socialt fællesskab. Landskoret
sang en fantastisk koncert i Domkirken sidste sommer, så vi glæder os til at byde dem
velkommen igen. Koret medvirker desuden ved den DR-transmitterede højmesse kl.
10.00 samme formiddag.
Gratis adgang
Onsdag den 26. marts kl. 20.00
Koncert med Poul Dissing, Iver Kleive og Knut Reidarsrud
Billetpriser kr. 275,-/225,-/150,-/100,Arr.: Musik og kulturforeningen Quedens
Forsalg: Quedens tlf. 75 41 10 50
Lørdag den 29. marts kl. 16.00
Ribe Kammerkors forårskoncert
Birgitte Ebert, dirigent og organist
Værker af bl.a. Grieg, Pergolesi og Oskar Lindberg. Tekster af Brorson og fra
Brorson-traditionen.
Entré 50,- kr.
Søndag den 13. april kl. 16.00
Studerende fra Syddansk Musikkonservatorium opfører sammen med Esbjerg Ensemble, Syngedrengene fra Assens og Esbjerg Koncertkor Joseph Haydns oratorium
»Skabelsen«, der med udgangspunkt i John Miltons »Paradise Lost« og Det Gamle
Testamente skildrer skabelsesberetningen i musikalsk form.
Entré 100,- kroner
Onsdag den 17. april kl. 17.00
Pergolesis »Stabat mater« med Daniela Acampora og Stefanie Andersen, sangere,
og Lotte Bille Glæsel på orgel. Begge de unge sangere er studerende på Det jyske
Musikkonservatorium i Aarhus.
Gratis adgang til denne påskeoptakt.
Lørdag den 17. maj kl. 11.00
Universitetskoret Lille MUKO med dirigent Jesper Grove Jørgensen
Koret har tilknytning til Københavns Universitet, hvor det regelmæssigt fungerer
repræsentativt ved officielle lejligheder. Det består af nuværende og tidligere musikstuderende og andre kvalificerede sangere, og sammensætningen af unge, talentfulde
musikstuderende og mere erfarne korsangere er en væsentlig årsag til, at koret lige
siden oprettelsen i 1967 har arbejdet på et meget højt niveau. Korets dirigent Jesper
Grove Jørgensen har gennem sit mangeårige samarbejde med korene ved Danmarks
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Radio og ikke mindst som dirigent for Lille MUKO ydet en stor indsats især for udbredelsen af dansk kormusik i ind- og udland. En indsats, der også afspejler sig i en
meget lang række cd-indspilninger.
Entré 50,- kr.
Onsdag den 4. juni kl. 17.00
Korkoncert med Kannelmäen Kirkes Pigekor fra Helsinki, Finland og Domkirkens
Børne- og Pigekor.
Korene ved Ribe Domkirke får besøg af Kannelmäen kirkes Pigekor fra Helsinki.
I 4 dage opholder koret sig i Ribe, og onsdag den 4. juni giver de 3 kor en fælleskoncert i Domkirken.
Gratis adgang.

Sangaftner i Processionsgangen…
Onsdag den 5. marts kl. 19.30 - 21.00 ved sognepræst Marie Høgh
Onsdag den 2. april kl. 19.30 - 21.00 ved pens. bibliotekar Peter Brun

Korene…
Børnekor – Torsdage kl. 14.15 - 15.10
Alle, både drenge og piger fra ca. 3.-6. klasse kan deltage.
Der er ingen optagelsesprøve. Ved korprøverne undervises der i sang, rytmelære og
nodelære. Der tages hul på at synge flerstemmigt. Desuden gøres børnene fortrolige med gudstjenesten. Børnekoret synger ved enkelte lejligheder til gudstjeneste i
Domkirken samt ved to koncerter om året.
Pigekor – Torsdage kl. 15.30 - 16.55
Piger fra 7.-10. klasse synger sammen hver torsdag.
For at deltage i koret skal man til en optagelsesprøve. Der trænes færdigheder i at
synge flerstemmigt. Node- og rytmelære bevidstgøres og holdes vedlige.
Ved prøverne synges flerstemmige satser, som bruges ved gudstjenester og koncerter.
Pigekoret medvirker ved 6 -8 gudstjenester år i Domkirken eller i Seem kirke.
Desuden synges både forårs- og julekoncerter. Der udbetales løn for medvirken i kirkerne.
Korene ledes af domkantor Lotte Bille Glæsel. Det er gratis at deltage.
Sangundervisning tilbydes
Alle korsangere fra Pigekoret har mulighed for at melde sig til solosang.
Der er tale om ene-undervisning, som varetages af en sangpædagog. Hun kommer til
Ribe hver anden torsdag, og undervisningen foregår i forlængelse af korprøverne.
Der gives tilskud fra korkassen til betaling af solosangundervisning.
Yderligere oplysninger kan fås hos domkantor Lotte Bille Glæsel, 2892 5835.nesten.
Alle er velkomne.
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Passionsgudstjeneste torsdag den 10. april kl. 19.00
Traditionen tro afholdes som optakt til påsken liturgisk gudstjeneste med læsninger
ved konfirmander og sang ved Børne- og Pigekor.

Påskenatgudstjeneste i Ribe Domkirke…
Påskenatten, natten mellem påskelørdag og påskedag er i kirkeåret »nætternes nat« –
en nat til at våge, bede og mindes Jesu Kristi opstandelse fra de døde påskemorgen.
Det markerer vi med midnatsgudstjeneste i Ribe Domkirke påskelørdag kl. 23.30 ved
sognepræst Marie Høgh. Nogle af Domsognets konfirmander medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne.
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Brorson-året markeres i
Domkirken og på Taarnborg
ved Torben Bramming og Birgitte Ebert

Biskoppen og salmedigteren Hans Adolph Brorson døde for 250 år siden på Taarnborg. Han var en af pietismens betydeligste skikkelser i samtiden, men hans betydning rakte videre. Han var salmedigteren for Indre Mission og Søren Kierkegaard og
betød også meget for H. C. Andersen. For danskere anno 2014 er det særligt Brorsons
salmer, der står tilbage. Han har således sit navn under 128 af salmebogens 791
numre. Brorson er en væsentlig del af vores kirkeliv og kulturarv i Danmark, men
knytter tillige med sin historie mange byer og landsbyer sammen i Vestslesvig. 250året for Brorsons død bliver markeret med bogudgivelser, koncerter og foredrag i et
samarbejde mellem en lang række kulturelle institutioner fra de steder i Sydvest- og
Vestsønderjylland, hvor Brorson virkede og havde sin gang. Det drejer sig om kirker,
museer og uddannelsesinstitutioner i bl.a. Randerup, Løgumkloster, Tønder og Ribe.
Yderligere informationer kan snart ses på www.denyndigsterose.dk
Brorson-året markeres i Ribe bl.a. ved arrangementer på Taarnborg og koncerter i
Domkirken, i første omgang koncerterne 2. og 29. marts. Men også senere på året vil
Brorson være på programmet:
Søndag den 1. juni kl. 14.00 i Domkirken
Ved bispevielsen, der transmitteres i DR, benyttes en lang række Brorsontekster i forbindelse med den indlagte kormusik.
Brorson 1764-2014. Seminar på Taarnborg og i Domkirken 14.-15. juni
• Lørdag den 14. juni
Kl. 13.00 Bente Bramming: »Brorson og kunsten i Ribe stift i 1700-tallet«
Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 15.00 Erik A. Nielsen: »Pietismen som poetisk teologi«
Kl. 18.00 Middag på Taarnborg
Kl. 20.00 Erik Norman Svensen: »Om at synge Brorson i dag«
• Søndag den 15. juni
Kl. 10.00 Gudstjeneste i Domkirken. Jens Torkild Bak
Kl. 13.00 Torben Bramming: »Brorson og stederne«
Kl. 16.00 Phillip Fabers »Brorson Rekviem« - opføres af voksen- og børnekor.
		
Solist Anne Mette Balling. Se nærmere omtale nedenfor!
Foredragene finder sted på Taarnborg, Puggaardsgade 3, 6760 Ribe. Pris 500,Tilmelding tbramming@stofanet.dk, tlf. 75 42 59 00.
Indbetaling af deltagergebyr på 9738 0000832340 senest 3. juni.
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Uropførelse af Brorson Rekviem søndag den 15. juni kl. 16.
I anledning af 250 året for H. A. Brorsons død har den unge talentfulde komponist og
dirigent Phillip Faber skrevet et Rekviem, som får sin uropførelse i Ribe Domkirke.
Også Brorsontekster med musik af Grieg og salmer fra bl.a. Harboøre-traditionen
synges ved koncerten.
Medvirkende kor er Ribe Kammerkor, Løgumkloster Vokalensemble og Domkirkens
Pigekor.
Domorganist Birgitte Ebert og domkantor Lotte Bille Glæsel medvirker.
Komponisten dirigerer selv sit Brorson Rekviem.
Entré 50,- kr.
Lørdag den 27. september kl. 16.00
Brorson på norske folketoner i Domkirken
Berit Opheim, sang; Gunnar Stubseid, hardangerfele; Helen Davies, keltisk harpe og
Poul Høxbro, fløjter og tromme.
Brorson-salmerne bliver indrammet rent musikalsk af 1700-tals barok- og folkemusik.
Entré 75,- kr.
Lørdag den 4. oktober kl. 16.00
Løgumkloster Vokalensemble synger Brorson på Taarnborg
Efter koncerten lancerer Bente og Torben Bramming deres nye bog
»Brorson – salmerne og stederne«.
Søndag den 12. oktober kl. 20.00 på Taarnborg
Brorson på gamle og nye melodier ved komponist og musiker Aksel Krogslund.
Søndag den 12. oktober kl. 19.30 og kl. 20.45 i Domkirken
Kirkespillet Kom, min due af Kurt Juul og Bo Gunge opføres på Ribe Kulturnat med
lokale skuespillere og sangere og et professionelt instrumentalensemble.
Entré med kulturnatspas.
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Marts
Søndag den 2. marts (Fastelavn) kl. 10. Torben Bramming
Søndag den 9. marts (1.s. i fasten) kl. 10. Marie Høgh
Søndag den 16. marts (2.s. i fasten) kl. 10. Elisabeth Dons Christensen.
Radiotransmission.
Søndag den 23. marts (3.s.i fasten) kl. 10. Jens Torkild Bak. Kirkekaffe
Søndag den 30. marts (Midfaste) kl. 10. Jens Torkild Bak
April
Søndag den 6. april (Mariæ bebudelsesdag) kl. 10. Jens Torkild Bak
Torsdag den 10. april kl. 19.00 Passionsgudstjeneste. Kor og konfirmander
Søndag den 13. april (Palmesøndag) kl. 10. Marie Høgh. Kirkekaffe
Skærtorsdag kl. 10. Torben Bramming
Langfredag kl. 10. Jens Torkild Bak
Påskelørdag kl. 23.30. Marie Høgh
Påskedag kl. 10. Elisabeth Dons Christensen
2. påskedag kl. 10. Jens Torkild Bak
Søndag den 27. april (1.s.e.påske) kl. 10. Marie Høgh. Konfirmation
kl. 14. Elisabeth Dons Christensen. Afskedsgudstjeneste
Maj
Søndag den 4. maj (2.s.e.påske) kl. 10. Marie Høgh. Konfirmation
Søndag den 11. maj (3.s.e.påske) kl. 10. Jens Torkild Bak
Bededag kl. 10. Torben Bramming. Konfirmation
Søndag den 18. maj (4.s.e.påske) kl. 10. Jens Torkild Bak. Kirkekaffe
Søndag den 25. maj (5.s.e.påske) kl. 10. Marie Høgh
Kristi himmelfarts dag kl. 10. Torben Bramming
Juni
Søndag den 1. juni (6.s.e.påske.) kl. 14. Bispevielse
Pinsedag kl. 10. Jens Torkild Bak
2. pinsedag kl. 10. Marie Høgh
Søndag den 15. juni (Trinitatis søndag) kl. 10. Jens Torkild Bak
Søndag den 22. juni (1.s.e.trin.) kl. 10. Torben Bramming. Kirkekaffe
Søndag den 29. juni (2.s.e.trin.) kl. 10. Marie Høgh
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Gudstjenester i Ribe Domsogn

Gudstjenester
i Ribe Domkirke

Marts
Søndag den 2. marts (Fastelavn) kl. 19.30. Torben Bramming
Søndag den 9. marts (1.s. i fasten). Der henvises til Domkirken
Søndag den 16. marts (2.s. i fasten) kl. 10. Torben Bramming.
Søndag den 23. marts (3.s.i fasten). Der henvises til Domkirken
Søndag den 30. marts (Midfaste) kl. 10. Marie Høgh
April
Søndag den 6. april (Mariæ bebudelsesdag). Der henvises til Domkirken
Søndag den 13. april (Palmesøndag) kl. 10. Torben Bramming
Skærtorsdag kl. 19.30. Torben Bramming
Langfredag kl. 10. Marie Høgh
Påskedag kl. 10. Torben Bramming
2. påskedag. Der henvises til Domkirken
Søndag den 27. april (1.s.e.påske). Der henvises til Domkirken
Maj
Søndag den 4. maj (2.s.e.påske) kl. 10. Torben Bramming. Konfirmation
Søndag den 11. maj (3.s.e.påske) kl. 19.30. Jens Torkild Bak
Bededag. Der henvises til Domkirken
Søndag den 18. maj (4.s.e.påske) kl. 10. Torben Bramming
Søndag den 25. maj (5.s.e.påske) kl. 19.30. Marie Høgh
Kristi himmelfarts dag. Der henvises til Domkirken
Juni
Søndag den 1. juni (6.s.e.påske.) kl. 10. Jens Torkild Bak
Pinsedag kl. 10. Torben Bramming
2. pinsedag. Der henvises til Domkirken
Søndag den 15. juni (Trinitatis søndag). Der henvises til Domkirken
Søndag den 22. juni (1.s.e.trin.) kl. 10. Marie Høgh
Søndag den 29. juni (2.s.e.trin.) kl. 10. Torben Bramming

Gudstjenester i Seem sogn

Gudstjenester
i Seem kirke
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KLF Kirke og Medier
Formand: Eva Grønhøj Nielsen
Svankærvej 42, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 14 54
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 kl. 19.30 -21.30.
Yderligere information:
Christian F. Vølkers
Engdraget 39, Ø. Vedsted,
6760 Ribe, tlf. 74 76 12 87
Vi glæder os til at møde dig!

Tillæg

MISSION AFRIKA
GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe. Tlf. 75-422233
Leder: Aage Jacobsen

Vi modtager gerne ting, tøj og møbler.
Møbler afhentes og udbringes
tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid: Mandag-fredag
kl. 10-17, lørdag kl. 9.30-13.
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK

V. Støckens Plads 4 - 6760 Ribe
Henv. til kontaktperson:
Hanne Steinmeier, tlf. 75431278
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
eller efter aftale, tlf. 75 44 12 33
eller 26 95 86 34.
Butikken er åben:
Mandag-fredag kl. 13-17
Lørdag kl. 10-13
– din hjælp gør forskellen

Øster Vedsted Kreds
Vi mødes i kredshytten Molyk,
Degnestien 6, Øster Vedsted.
Kredsen tilbyder FDF for alle børn i
0. - 5. klasse.
Mødetidspunkt for alle børn er
onsdag kl. 17.30 - 19.00.
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,
Tlf. 20 23 84 69 (tilknyttet 0. - 2. kl.)
Ledere:
Niels Christian Lausen
Tlf 75 42 27 90 / 22 42 27 49
(tilknyttet 0. - 2. kl.)
Lene Lassen
Tlf. 75 42 25 13 / 22 21 63 33
(tilknyttet 0. - 2. kl.)
Tina Rasmussen
Tlf. 75 42 18 83 / 51 50 41 70
(tilknyttet 3. - 5. kl.)
Jacob Lund Jørgensen
Tlf. 76 88 06 05 / 30 23 84 89
(tilknyttet 3. - 5. kl.)
Flemming Vestergaard
Tlf. 20 87 09 77
(tilknyttet 3. - 5. kl.)

Ribe Kreds
Kredsen har for tiden ingen aktiviteter for børn.
Kredsleder Birthe Søgaard
Tlf: 75 42 36 76
Se i øvrigt: www.fdf.dk/ribe

Ribe-Hviding Gruppe
Gruppeleder
Betty Madsen
Harevej 38
6760 Ribe
betty@bbsyd.dk
Tlf. 75445528
Kasserer
Jens Kr. Kristensen
Kløvertoft 12
6760 Ribe
Tlf. 75 44 54 72
Bæverflok
Anita Nielsen
Ternevænget 2
6760 Ribe
Tlf. 60 86 28 70
Møde mandag kl. 17.00-18.30, Engvej
Ulveflokken Wardha
H. C. Debel
Jedsted Klostervej 57
6771 Gredstedbro
Tlf. 40 50 55 54
Møde onsdag kl. 18.30-20.00, Engvej
Juniortroppen Perganga
Claus Dahl Jensen
Nipsvej 9, st. th.
6760 Ribe
Tlf. 24 47 52 90
Møde tirsdag kl. 19.00-21.00, Engvej
Spejdertroppen Valdemar Sejrs Trop
Kurt Rahr
Skovgade 14E, 6760 Ribe
Tlf. 75423683/22523918
Møde mandag kl. 19.00-21.00, Engvej
Seniortroppen Riberhusridderne
Sigurd Jensen
Lundsmarkvej 27
6760 Ribe
Tlf. 20251275
Møde tirsdag kl.19.00-21.00, Engvej
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