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Sensommer – tanken længes, når tiden vendes…
Af Marie Høgh
Hylden begynder at få farve, høsten er i
hus, og ude ved diget er der det særlige
sensommerlige, længselsfulde lys, når
man vender mod diget med blikket over
vaden og mod industriromantikken i
Esbjerg. Under midsommerhimlen på
kirkepladsen i sol, blæst og regn sang vi
ved sangmaraton sommeren og de lyse
nætter ind, med »de kendte sange/som
hundrede gange/vi hørte før i de danske
vange« (Jakob Knudsens »Hvad solskin
er for det sorte muld« HS 489). Sangen
minder os om, at alt er det samme. I kirken synger vi de samme salmer, som om
alt er det samme, dog alt er forandret.
Vi synger nemlig også for at fastholde
og forstå det uforståelige, det underlige
og gudsskabte menneskeliv og korsets
gåde. Og »forældet aldrig blev livets
tale«, konkluderer Jakob Knudsen i sin
sang til Roskilde Højskoles indvielse.
Tiderne skifter med tider – og vi kender
aldrig længden af den tid, vi får. Tiden
drejer sit tunge hjul, og dagene svinder
som skygger – men noget bliver altid
tilbage, livet selv. Vi har fejret midsommer og tidens vending ved Sct. Hans – i
sangdagens sidste oplæg blev der sagt,
at vi altid er stedt midt i livet – i livets
midsommer, men det er som om, at
implikationerne på, at dagene trods alt
bliver kortere, først går op for os nu, og
midsommermelankolien indfinder sig i
takt med, at sommeren går på hæld. Det
er som et sensommersk tidehverv, uden
at det er som om, der er sket noget særligt, nogen skelsættende begivenheder.
Men hele sommeren har vi levet, som om
den ville vare evigt, og brat vågner vi op
og ser, at vi må bevæge os. Vi skal følge
med. Om vi vil det eller ej, kæmper alle
sig tilbage i hverdagens trygge og trykkende rammer for at tage os af det liv,

som vi er sat i. Sommerlivet konserverer
vi; hengemmer, henkoger solmodne bær
i syltekrukker – for at bevare det som
for- eller højsommersminde til de kommende tre efterårsmåneder… Også i
Domsognet skifter tiderne til efterårstider
med seniormøder, universitetslørdage og
sangaftener, der omtales i nærværende
blad. Her ser vi tilbage på Højskolesang
på kirkepladsen, og Knud Jensen fortæller om menighedsudflugten til sønderjyske seværdigheder. Vi ser frem mod
Rued Langgaard festivalens fornemme
program, efterårets og julens koncerter,
og domkantoren fortæller om børne- og
pigekoret. Endelig har Per Dalgaard igen
interviewet en af domkirkens medarbejdere, og Jens Torkild Bak har ladet sin
prædiken til 7. søndag efter Trinitatis
– »med et sideblik til hundredåret for 1.
Verdenskrigs udbrud«, trykke. – Og hermed er vi mindet om, at gudstjenesterne
er det sted, hvor Ordet forkyndes, mens
tidevandet skifter, årstiden veksler og
livet kræves af os. Her kvæder vi stadig
»i sorg og glæde, om jordens grøde og
himlens væde«. God afsked med sommeren, godt møde med efteråret og god
fornøjelse med kirkebladet.
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Fra sygeplejerske til kordegn…
Af Per Dalgård
Vi fortsætter vores lille serie med portrætter af domkirkens medarbejdere.
Denne gang ramte pilen kordegn Anne
Marie Sørensen.
»Lad os alle bede. Herre, vi er kommet
ind i dette dit hus…« – sådan starter
enhver gudstjeneste i Ribe Domkirke.
Ordene kommer som regel fra Anne
Marie Sørensen. Det er hende, der klart
og tydeligt og uden bæven åbner ballet
med indgangsbønnen. Hun har gjort det
mange, mange gange, siden hun blev ansat som kordegn ved domkirken i 2007.
Efter bønnen overlader hun ordet til præsten og trækker sig lidt tilbage bag prædikestolen, hvor hun har andre gøremål.
Kunne du ikke lige så godt fortsætte og
så gennemføre gudtjenesten uden præsterne – det kunne kirken da spare en
pæn sum penge ved?
»Haha, nej, resten er op til præsterne,
især det med at holde en prædiken er
ikke lige mig, det skal der eksperter til«,
siger Anne Marie og tilføjer, at hun er
utrolig glad for sin rolle og sit job som
kordegn.
Selvom hun ikke har ambitioner om at
holde prædikener, så er det så sikkert
som amen i kirken, at hun sagtens ville
kunne gøre det på baggrund af de mange
erfaringer hun har fået på trods af sin
unge alder på 45.
Anne Marie er, siger hun selv, vaskeægte
’synderjyde’, født og opvokset som hun
er i Agerskov i en ’en kirkelig interesseret familie’. Der bor hun stadig med sin
mand Per og deres to døtre. Efter gymnasiet blev hun uddannet sygeplejerske og
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har arbejdet i 3 år som sådan på Tønder
Sygehus.
Siden har hun haft forskellige jobs og
egen virksomhed i form af en tøjbutik
i Agerskov, men så dukkede det første
barn op og satte for en tid fokus et andet
sted end på arbejdet. Anne Marie passede
datteren, mens manden passede familiens
anden butik, først et møbelagentur, siden
en møbelforretning i Agerskov, hvor han
stadig er. Der gik dog ikke lang tid, inden
hun søgte nye udfordringer. Det endte
med, at hun blev kordegn og kirkesanger
ved kirken i Vamdrup. »Jeg havde jo fået
fortalt lidt om, hvad det indebar og var
vokset op i en familie, hvor vi gik i kirke,
så det var ikke fremmed for mig«, fortæller Anne Marie. »Det kunne jeg ikke sige
nej til og det var spændende, men i 2007
søgte jeg så jobbet her i Ribe og fik det«.
Det er hun glad for, siger hun, og selvom
hun har for vane tit at skifte job, så
regner hun med at blive her. Det skyldes ikke mindst jobbets karakter og de
mange oplevelser, der følger med. Jobbet
indebærer dels regnskab, kirkebøger og
administration på kirkekontoret, dels
kirketjeneste ved domkirken – gudstjenester, bryllupper, dåb, begravelser og
bisættelser.
Under gudstjenesterne ser kirkegængerne
Anne Marie Sørensen først og sidst. Ind
imellem har hun travlt med at hjælpe
præsterne med at skifte messehagel, sikre
at alt er på plads sammen med kirketjeneren, og holde styr på for eksempel
konfirmanderne. Hun må også ind imellem gribe ind, når der sker noget uventet,
som for eksempel da en brud pludselig
besvimede. »Vi måtte afbryde, men hel-

digvis kom hun hurtigt til sig selv igen,
så vi kunne fortsætte«, fortæller Anne
Marie, som på dog helst mindes de mange positive oplevelser: »Bispeindvielsen
for nylig var en fornøjelse, et stort flot
arrangement, hvor alt skulle klappe fra
morgen til aften. Og det gjorde det. Det
var spændende og fascinerende. Men det
var ikke mindre fascinerende, da vi forleden havde et bryllup, hvor gommen var

en tysk naver. Kirken var fuld af navere i
deres traditionelle dragter, dog med hatten af inde i kirken, men uden for stod de
på række og geled og hyldede brudeparret. Dejligt og anderledes!«, siger Anne
Marie og skynder sig hen til domsognets
nervecentral med telefoner, som bimler,
regnskaber, som venter, og IT, som plager, i lange baner.
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Sælges ikke to spurve for en skilling?
Prædiken til 7. søndag efter Trinitatis
– med et sideblik til hundredåret for 1. Verdenskrigs udbrud.
Af Jens Torkild Bak
Jesus sagde: »En discipel står ikke over
sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når
det går ham som hans mester, og for en
tjener, når det går ham som hans herre.
Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor
meget snarere da ikke hans husfolk!

under himlen er der et tidspunkt, skriver
Prædikeren fra Det Gamle Testamente
– og sender så i øvrigt spørgsmålet efter
meningen til hjørne. Desillusioneret.
Gud har givetvis en idé med den måde,
hvorpå han har lagt alting til rette, det
er blot ikke mennesket forundt at forstå
idéen. Siger han.

Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares,
og intet skjult, som ikke skal blive kendt.
Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i
lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal
I prædike fra tagene. Frygt ikke dem,
der slår legemet ihjel, men ikke kan slå
sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der
kan lade både sjæl og legeme gå fortabt
i Helvede. Sælges ikke to spurve for en
skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men
på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt
derfor ikke, I er mere værd end mange
spurve«. Matth. 10, 24-31

Apropos spurvens fald til jorden:
Søndagens tekst handler ikke om at
undgå sin skæbne. For, som det hedder:
Det må være nok for en discipel, når det
går ham som hans mester! Når man nu
ved, hvordan det gik Jesus, forbyder det
næsten sig selv at tænke det spørgsmål
til ende, hvad det vil sige at skulle være
hans discipel – og så ikke desto mindre:
Teksten handler ikke om at undgå sin
skæbne, tværtimod, den handler om at
tage skæbnen på sig, at gå den i møde, at
gå ind i den – i tillid til, som der står, at
på jer er selv alle hovedhår talt!

Sælges ikke to spurve for en skilling?
Jo, det er vist rigtigt. De er næppe steget
i værdi, siden Jesus holdt talen. Og dog
falder ikke én af dem til jorden, uden
at jeres himmelske fader er med den.
Hvad betyder »er med den«? Jeg tænker, det betyder, at meningsspørgsmålet
for spurvens vedkommende finder sit
svar hos Gud. Nok heller ikke andre
steder, for hvad skulle meningen være
med en spurvs liv og fald? Nej, det er
rigtigt, men hos Gud finder det og andre
tilsvarende umulige meningsspørgsmål
angiveligt et svar. Det er det, der er budskabet.

Meningsspørgsmålet er ikke altid udfordret. Når man står med sit barn på armen,
eller holder det over dåben; når man går
tur med den elskede i hånden, sidder i et
festligt lag, er optaget af sit arbejde, en
bog, en diskussion, en film, en mission,
spørger man ikke om meningen. Når man
er ved glimrende helbred, spørger man
ikke om meningen. Når man er glad for
sit liv, eller: de dage, man oplever den
gave at være glad for sit liv og let om
hjertet, spørger man ikke om meningen.
Man kommer slet ikke på tanken. Da er
meningen livet iboende og kræver ingen
forklaring.

Alting har en tid, for alt, hvad der sker

I tingenes verden skal man altid kunne
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forklare, hvad det ene og det andet er
til for; dér er forklaringen til gengæld
så enkel, når man først kender den:
Hammeren skal bruges til at slå søm i.
På gode dage bærer livet meningen i sig
selv og behøver ikke at forklare sig. Det
er først, når tilværelsen ligger i ruiner;
når målene er tabt af syne; når sygdom
og fysisk fornedrelse har afløst det engang så glimrende helbred; det er, når depressionen kaster sine lange skygger og
opsluger alt i mørket; det er, når krigen
har bevæget sig fra parlamentets floromvundne talerstol og propagandamaskinens iscenesættelse af sandhed og løgn
og generalstabens planer ud til soldaterne
i skyttegravene, at meningsspørgsmålet
rejser sig. Da skal man til gengæld være
forsigtig med sine svar. Meget forsigtig.
Man kan ikke tage model efter tingenes
verden, efter hammeren og sømmet. Det
er ikke så enkelt. Når spørgsmålet efter
meningen først én gang er sluppet ud.
Den 1. august for hundrede år siden erklærede Tyskland krig imod Rusland.
Det var – hvis man ser bort fra den serbiske terrorist Gavrilo Princips mord på
det østrig-ungarske kronprinsepar den
28. juni 1914 – starten på 1. Verdenskrig.
Biskopperne over Haderslev og Ribe stifter, der deler Sønderjylland imellem sig,
har opfordret til, at vi ved gudstjenesten
i dag mindes udbruddet af den krig, der
kom til at kaste sine lange skygger ind
over hele det tyvende århundrede.
I den tidligere i år udkomne (fremragende) bog »Krigen 1914-18 – og hvordan
den forandrede verden« sammenfatter historikeren Henrik Jensen et sted krigens
eftervirkninger på følgende vis: Med krigen blæstes låget af Pandoras æske, der
var ingen ende på de efterfølgende ulykker, der kom med ketchupeffekt: Russisk
revolution, leninisme, stalinisme, Gulag,

fascisme, nazisme, Anden Verdenskrig,
racisme, kz, holocaust, atombombe.
Fremtidens historikere vil måske for
overblikkets skyld samle ulykkerne under
én hat: Den europæiske katastrofe, 19141945. Det var epoken, hvor Gud døde.
Den gamle faderdominerede kultur var
i frit fald, først og klarest i de tabende
lande, men i sin tendens overalt… Alt
blev relativt, det vestlige menneske var i
frit fald fra den dannelsessokkel, det med
flid havde stablet sig op på. Citat slut.
I kongeriget Danmark blev 1. Verdenskrig den glemte krig. Den kom ikke så
tæt på. Vi erklærede os neutrale og var
også så heldige at tjene et par kroner på
at handle med de krigsførende parter til
begge sider.
Anderledes i Sønderjylland, der var indlemmet i Tyskland. Her blev 1. Verdenskrig – og ikke først 2. Verdenskrig – slet
og ret til Krigen i det tyvende århundrede
som en følge af de sønderjyske mænds
tvungne deltagelse i tysk krigstjeneste.
Sådan var det i øvrigt stadig Krigen, da
jeg kom dertil som præst i 1983 og mødte de få, endnu levende krigsveteraner fra
sognet.
I de fleste familier vidste man at fortælle
om en far, en bedstefar, en onkel, måske
flere brødre, der havde været med, og
ikke alle kom jo hjem. Og så er der familiehistorierne her på Ribe-kanten om den
ene og den anden slægtnings flugt over
grænsen for at undgå tysk krigstjeneste
og kirkelig betjening på tysk.
Men hvorom alting er: Hvorfor blev det,
som Henrik Jensen skriver, epoken, hvor
Gud døde? Det er dog et meget voldsomt
udtryk. Grunden er, at det, som krigen
skred frem, på trods af den massive propaganda, som begge parter betjente sig
af, blev stadig mere umuligt for solda-
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terne og civilbefolkningen at opretholde
illusionen om en mening og et formål,
der kunne retfærdiggøre det helt ufattelige tab af menneskeliv. Ni millioner
unge mænd døde, fortrinsvis i eller under
udfald fra skyttegravene; endnu flere
lemlæstedes eller kom hjem med ar på
sjælen. 1. Verdenskrig var resultatet af en
hidtil ukendt kombination af våbenteknologi og masseindustri. Som det er blevet
sagt, ironisk: 1. Verdenskrig var et teknologisk fremskridt, man fandt på så meget,
kun ikke en måde at stoppe den på.
Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel,
men ikke kan slå sjælen ihjel, siger Jesus.
Men det var så det, der skete: Meningen,
’sjælen’, gik tabt i skyttegravene. På begge sider af fronten. Henrik Jensen skriver
om soldatens erfaringer: Krigen havde
været som en tunnel. Ind i den var i 1914
gået en mand, som nok kunne føle sig
tynget af de moralske værdier og normer
og forventninger, som han havde med i
tornystret hjemmefra, men han betvivlede
dem ikke i voldsom grad, og alt i alt følte
han sig som gjort i ét stykke.
Ud i 1918 kom en mand med svækket
selvværd, en mand kujoneret af krig og
måske også af sin egen selvopholdelsesdrift. Undervejs havde han måttet lære
på sin krop at blive skeptisk over for de
værdier, der havde ført ham ind i krigen.
De indre stemmer – forældrenes, præstens, skolelærerens, premiereministerens, kongens, kejserens, Guds – havde
måske nok stillet ham æren i udsigt, men
ikke i længden kunnet sikre ham overlevelse som menneske. Krigen havde været
en absurd og identitetsnedbrydende
erfaring, som få overlevede med de ridderlige idealer intakt. Citat slut.
Og den erfaring kom til at kaste lange
skygger ind over hele århundredet.
1. Verdenskrig er meget langt væk i tid,
men er på sin vis kommet tættere på i
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de senere år. Så længe den endnu var
forbundet med levende menneskers erindringer, var den tillige forbundet med
kravet om en – lad det så være nok så
spinkel politisk og national – retfærdiggørelse af det enorme spild af menneskeliv med tilhørende sorg og smerte for
de efterladte. I dag er det blevet omkostningsfrit at lade sløret falde... Og hvad
kan vi så lære af det, vi ser?
Vi skal huske, så længe vi endnu kan, at
hente mening fra det liv, der bærer meningen i sig selv! Fra barnet på armen;
fra dem, vi har fået et ansvar for; fra den
elskede ved siden; fra arbejdet og hverdagens pligter; fra det vejr, det stadig er
forundt én at trække; fra gode venner og
godt selskab; fra den skønhed, der findes;
fra den livslyst, der endnu spores. Fra
den venlighed, der dagligt bliver en til
del.
Den dag, meningsspørgsmålet rejser
sig, fordi tingene ikke længere er, som
de skal være, skal man til gengæld være
forsigtig med svaret. At det ikke bliver et
svar, hvis hele formål er at dække over et
meningsløst projekt, som man selv eller
andre har kastet sig ud i. Det være sig
krig eller noget mere privat. Den mening,
mennesker begynder at iscenesætte, når
meningen tydeligvis er væk, viser sig
gang på gang at være farlig.
Så er det bedre at overlade svaret på
meningsspørgsmålet til Gud. For selv
om det svar, han giver på korset i Jesus
Kristus, umiddelbart sikkert ikke er det
svar, vi helst vil høre – eftersom det ikke
bekræfter os i vores frygtsomhed og
fjendebilleder, men taler om forsoning,
tilgivelse, kærlighed og medfølelse – så
er det svar, særligt om kærlighed og forsoning, på et hvert sted og til enhver tid
forudsætningen for, at nyt livs kan vokse
frem og med det nye liv en ny mening.
Glædelig søndag! Amen.

Højskolesang på kirkepladsen. . .
Af Marie Høgh
På årets længste og lyseste dag, der i år
ikke var den luneste, men ligeså omskiftelig som det gudsskabte menneskeliv,
løftede sangen sig i regn og solskinsvejr
på Domkirkepladsen fra morgengry til
aftenstund.
Dage før den har forberedelserne været
mange: Idéen blev undfanget og søsat,
mens det endnu var vinter, højskolesangbogsblå plakater hængt op i våbenhuse
og skænkestuer i Ribe og egnen omkring,
indbudte sangværter valgte de sange, der
som sød musik nåede deres hjerter, og
åbnede en særlig fortælling, pianisterne
varmede fingrene op i det kølige sommervejr, fra tidlig til silde sørgede engagerede frivillige for salg af forfriskninger
og for at pavillonerne ikke fløj med vestenvinden, ja, mange var stået tidligt op,
for at arrangementet kunne løbe af stablen, da domkirkeklokken slog kl. 8.00.

gen og sang sig gennem dagen, gennem
årstider, gennem historiens og menneskelivets skiftende tider og sluttede sangen
under midsommerhimlen i dagens sidste
soledans.
Af hjertet tak til alle, som lagde tid,
kræfter og godt humør i arrangementet
for at vi med hver sin tunge kunne synge
sommerlivet ind. Tak til alle fremmødte
og på gensyn til næste højskolesang under den samme himmel.

Mange havde sat kryds i kalenderen, og
hurtigt samledes en lille snart stor syngende flok i krogen ved processionsgan-
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Goliaths Hoved og andre
sønderjyske seværdigheder. . .
Af Knud Jensen
En skøn solbeskinnet morgen i slutningen af juni drog godt 30 medlemmer af
Ribe Domsogns menighed af sted på
den årlige udflugt. Som så mange gange
før gik den til Sønderjylland, og som
så mange gange før var det lykkedes at
finde enkelte besøgssteder, som ikke ret
mange i selskabet kendte til.
Et sådant sted var ’Goliaths Hoved’
i Stensbæk Plantage mellem Ribe og
Gram. Goliaths Hoved er en såkaldt
klimpe, hvis lige ikke findes ret mange
steder i Danmark. En klimpe er en ’falsk’
høj. Den er nemlig ikke opstået ved, at
materiale har hobet sig sammen til en
lille bakke. Tværtimod!
Den er opstået ved, at sandjord omkring
et lille stykke mose er blæst væk i den
stride vestjyske blæst, så mosen står
tilbage som en ca. 5 meter høj bakke.

Foto: Henning Pedersen.
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Graver man lidt i klimpen, opdager man
hurtigt, at den stadig skjuler en fugtig
mose.
I den tidlige morgensol kom kaffekopperne og rundstykkerne frem, og en
lille hjertestyrkning i form af Richard
Kværnøs hjemmelavede snaps manglede heller ikke. Efter morgenkaffen
fortsatte turen til Broagerland nær
Sønderborg. Her besøgtes Danmarks
Teglværksmuseum i det nu nedlagte
Cathrinesminde Teglværk. For at forkorte
rejsetiden undervejs til Broagerland,
holdt Torben Bramming et interessant
foredrag i bussen om den kendte forfatter
Tom Buk-Swienty. Buk-Swienty har som
en moderne krønikeskriver beskrevet
krigen i 1864 i ikke mindre end 3 bøger:
»Slagtebænk Dybbøl«, »Dommedag
Als« og »Kaptajn Dinesen«.

Foto: Henning Pedersen.

Efter en interessant rundvisning af teglværket af to tidligere teglværksarbejdere,
var det tid til at indtage den medbragte
madkurv med udsigt over Flensborg
Fjord. Vejrguderne truede os nu på
det kraftigste, idet sorte skyer trak op
omkring os, og lynene flammede op i
horisonten. Vi slap dog med skrækken!
Regnen kom først, da vi atter var i bussen.
Udover selve teglværket kunne man
besøge tre tidligere arbejderboliger, der
viste, hvordan teglværksarbejderne boede i henholdsvis 1890'erne, 1930'erne
og 1960’erne. Denne afdeling af museet
var ikke den mindst interessante, idet
den gav et glimrende indblik i en arbejderfamilies boligforhold i tre forskellige
tidslommer. Den sidste familie forlod i
øvrigt først en af boligerne i 1981. Selve
teglværket producerede teglsten fra 1732,
og indtil det lukkede i 1968.

Fra teglværket fortsattes til Broager
Kirke, hvis tårne spillede en vis rolle
som preussisk observationspost
under belejringen af Dybbølskanserne
i 1864. Desværre måtte et besøg i selve
kirken aflyses p.g.a. en begravelse; men
vi fik set mindehøjen på kirkegården,
der har mindesten over 165 soldater fra
Broagerland, der faldt i 1. Verdenskrig.
Sidste besøg var på Historiecenter
Dybbøl Banke. Her fik vi en levende
beskrivelse af soldaternes forhold under
belejringen og selve stormen den 18.
april 1864. Opholdet sluttede af med en
film om selve stormen. Inden besøget
i Dybbøl havde en af turlederne givet
en kort introduktion af den politiske bagrund for krigen i 1864.
Inden hjemturen til Ribe serveredes den
medbragte kaffe ved Dybbøl Mølle.
Kl. 18.00 var vi atter tilbage i Ribe.
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Arrangementer…
Seniormøder i Processionsgangen…
Onsdag den 17. september 14.30-16.30
Forstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole, fortæller
om at drive højskole i dag. For nogle år siden hørte vi om en
højskole i dyb krise. Nu hører vi om dens succesfulde fremgang. Hvad er der sket på Rødding Højskole?

Onsdag den 29. oktober 14.30-16.30
Domprovst Jens Torkild Bak fortæller om de overvejelser, man gør sig i Ribe Stift om
fejringen af reformationsjubilæet i 2017, der er 500-året for Martin Luthers berømte
teseopslag på døren til slotskirken i Wittenberg.
Onsdag den 5. november 14.30-16.30
Som omtalt i medierne hen over sommeren har laboratorieundersøgelser nu bekræftet den meget tidlige datering af de første kristne gravlæggelser i Ribe. Arkæolog og
afdelingsleder ved Sydvestjyske Museer, Morten Søvsø, gør det endelige resultat af
udgravningerne ved Ribe Domkirke op.
Onsdag den 19. november 14.30-16.30
Sognepræst ved Marmorkirken i København og lektor i sjælesorg på Præstehøjskolen
i Løgumkloster, Mikkel Wold, fortæller om begrebet ’lykke’.

Lørdagsuniversitetet i Processionsgangen…
Bemærk venligst: Af hensyn til den praktiske gennemførelse (frokostsandwichen
m.m.) bedes man tilmelde sig det enkelte arrangement i Lørdagsuniversitetet senest
en uge før afholdelsen – ved henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50, eller
e-mail: anms@km.dk
Lørdag den 20. september 10.00-13.00
Byzans – en økonomisk og kulturel supermagt i middelalderens Europa.
Ved universitetslektor Karsten Fledelius og tekstilforsker og arkæolog Anne
Hedeager Krag.
»Byzans – Europas gyldne Rige 330-1453« er titlen på den udstilling, som nu befinder sig i Ribe Domkirke, et af de steder i Danmark, som først mærkede indflydelsen
fra det kristne storrige, som videreførte Romerrigets kultur og tradition i det sydlige
Europa. Riget, også kendt som ’Det Østromerske Rige’, havde det kristne Europas
største by, Konstantinopel, ved grænsen til Asien, som hovedstad og kulturelt centrum, men spredte sin indflydelse ud over hele Europa. Over 1000 år varede dette
rige, som først kort før år 1500 bukkede under for tyrkernes angreb. Hvad betød dette
rige for Europa dengang – og i dag? Og hvorfor var det så sejlivet? Det er nogle af de
spørgsmål, vi vil behandle i lørdagsuniversitetet i Ribe Domkirke.
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1. time:
		
		
2. time:
		
		
3. time:
		

Hvad er egentlig det specielle ved det rige, vi kalder ’det byzantinske’, og
hvad er der specielt ved den byzantinske civilisation og samfundsorden?
(Karsten Fledelius)
Kunsten og kunsthåndværket som en af rigets vigtigste fremtrædelsesformer
– Dagmarkorset og Ørnetæppet i Odense og Dagmarkorset
(Anne Hedeager Krag)
Byzans efter Byzans – den byzantinske kulturs eftervirkninger helt op til i
dag, herunder det moderne Rusland og Balkan (Karsten Fledelius)

Lørdag den 18. oktober 10.00-13.00
Krigen 1914-18, og hvordan den krig forandrede verden.
Ved universitetslektor og forfatter Henrik Jensen.
Henrik Jensen – forfatteren til den anmelderroste bog »Krigen 1914-1918 og hvordan
den forandrede verden«, udgivet i anledning af 100-året for krigsudbruddet – fortæller
om optakten til krigen, om krigens forløb og om krigens voldsomme prægning af hele
det tyvende århundrede: Med krigens blæstes låget af Pandoras æske, der var ingen
ende på de efterfølgende ulykker, der kom med ketchupeffekt: Russisk revolution, leninisme, stalinisme, Gulag, fascisme, nazisme, Anden Verdenskrig, racisme, kz, holocaust, atombombe. Fremtidens historikere vil måske for overblikkets skyld samle ulykkerne under én hat: Den europæiske katastrofe, 1914-1945. Det var epoken, hvor Gud
døde. Den gamle faderdominerede kultur var i frit fald, først og klarest i de tabende
lande, men i sin tendens overalt… Alt blev relativt, det vestlige menneske var i frit fald
fra den dannelsessokkel, det med flid havde stablet sig op på ... (citat fra nævnte bog).

Lørdag den 22. november 10.00-13.00
Kristendom og fascisme ved professor, dr. theol. Tine Reeh.
Betegnelsen fascisme opstod i mellemkrigstidens Italien og dækker et ønske om en
autoritær samfundsindretning. Det blev allerede i samtiden en samlebetegnelse for en
politisk ideologi, der førte til diktatur, førerdyrkelse og en totaltær stat. Vi vil se på
både klassiske og mindre kendte teologiske tekster om forholdet mellem kristendom
og fascisme. De er i høj grad afhængige af forfatternes syn på forholdet mellem Gud
og menneske, mellem kirke og stat samt mellem kristendom og kultur i en moderne
tid. Således peger forholdet mellem fascisme og kristendom ikke kun på en sag, der
blev vigtig for den historiske udvikling i kirke og teologi i det 20. århundrede. Det rejser også principielle spørgsmål, som stadig er aktuelle.
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Koncerter i Domkirken…
Lørdag den 20. september kl. 16.00
Sønderjyllands Symfoniorkester
Beethoven: Symfoni nr. 3, »Eroïca«
Dvorák: Symfoni nr. 9, »Fra den nye verden«
Dirigent: Andreas Delfs
Betagelse og hyldest af det nye er nøgleord for denne koncert, som byder på to af
den klassiske orkestermusiks mest kendte og elskede værker. Beethoven blev inspireret til sin Eroïca-symfoni af den franske revolution og de store omvæltninger i
Europa i 1800-tallets begyndelse. Dvorák skrev sin 9. symfoni, »Fra den nye verden«,
nærmest i en rus af betagelse over alt det nye, som han mødte i USA i 1800-tallets
slutning. Begge værker er storladen klassisk musik, når den er bedst. I spidsen for
Sønderjyllands Symfoniorkester står den tyske dirigent Andreas Delfs. Han er uddannet og har haft en stor del af sin karriere netop i USA, men er født i Flensburg.
Der er gratis koncertintroduktion kl. 15.00.
Billetsalg fra www.billetten.dk
Lørdag den 27. september kl. 16.30 (OBS Bemærk ændret tidspunkt)
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.
Entre 75 kr. Arrangeret af Taarnborg
Søndag den 12. oktober kl. 19.30 og 20.45
På Ribes kulturnat opføres Kurt Juul og Bo Gunges kirkespil om Brorson og Stub
»Kom, min due«.
Medvirkende: Peter Brun, Dan Møller, Lisbet Nørgård Henriksen og Henrik Ravn
Sangere fra Ribe Kammerkor og Domkirkens Pigekor
Instrumentalensemble
Adgang med Kulturnatspas
Torsdag den 23. oktober kl. 20.00
Beethoven: Leonore Ouverture nr. 3
Mozart: Violinkoncert nr. 5
Beethoven: Symfoni nr. 4
Dirigent: Shao-Chia Lü
Solist: Kolja Blacher
Wienerklassikkens sværvægtere
Beethoven komponerede kun én opera. Den har til gengæld to titler, findes i tre versioner og med fire ouverturer! Til aftenens koncert kan du høre Leonore Ouverture nr.
3 foruden Beethovens lyse, livsbekræftende B-dur-symfoni. Den står som et mentalt
åndehul mellem de tunge symfonier både før og efter – næsten som et kig tilbage i
den symfoniske tradition mod Haydn. Den anden store wienerklassiker er naturligvis
Mozart. Han skrev sine violinkoncerter til en særdeles habil violinist – nemlig sig
selv! Den femte koncert er den mest modne og originale; kronen på hans violinkoncerter. Solist i Mozarts violinkoncert er Kolja Blacher. Den tidligere koncertmester i
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(og solist med) Berlinerfilharmonikerne er nu en eftertragtet international solist, som
før har besøgt Sønderjyllands Symfoniorkester – og straks blev inviteret tilbage.
Der er koncertintroduktion kl. 19.00
Billetsalg fra www.billetten.dk
Lørdag den 1. november kl. 16.00
Brian Friisholm, cello
Cellisten Brian Friisholm, der til daglig spiller i Aarhus Symfoniorkester, kan høres
i 3 koncerter over det næste år, som Domkirken arrangerer i samarbejde med Ribe
Musikforening. Ved hver koncert spilles 2 af J.S. Bachs seks cellosuiter, og som introduktion har Friisholm bestilt 6 kortere eller længere værker hos seks danske komponister. Vi hører således ved disse koncerter dels musik af gamle Bach selv, men vi får
ham også sat i relation til en levende komponist, der lader sit introduktionsværk stå i
et eller andet forhold til den efterfølgende suite. Et godt tænkt koncept, der fortsætter
med to koncerter i 2015.
Entré 50 kr.
Lørdag den 15. november kl. 15.30
Koncert med Folkekirkens Ungdomskors kirkekor i Ribe Stift, under ledelse af
Henrik Skærbæk Jespersen.
Gratis.
Søndag den 16. november kl. 16.00
Archi Ensemble under ledelse af Harry Lender
Birgitte Ebert, orgel
Ensemblet, der har sin base i Esbjerg, har som grundstamme 20 strygere, der alle er
uddannede fra eller studerende ved konservatoriet. På programmet er Leos Janacecks
Strygerserenade, Joseph Haydns Symfoni nr. 92 »Oxford« og Joseph Rheinberger:
Koncert for orgel og orkester nr. 2 i g-mol.
Entré 120 kr. ved indgangen.

Reserver allerede nu plads i kalenderen til julens koncerter:
Lørdag den 30. november kl. 16.00
Esbjerg Ensemble og Ensemble MidtVest
Drenge- og mandskor og solister
G. Fr. Händel: Messias
Lørdag den 6. december kl. 16.00
Ribe Kammerkors julekoncert
Søndag den 14. december kl. 16.00
Peters Juls julekoncert
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Sangaftner...
Onsdag den 1. oktober kl. 19.30 - 21.00. Indleder Bo Gunge
Onsdag den 5. november kl. 19.30 - 21.00. Indleder Karsten Eskildsen

Fra Domkirkens kantor…
Børnekor
Piger og drenge fra 3.-6. klasse er velkomne i Domkirkens Børnekor. Den nye sæson begynder torsdag den 21. august kl. 14.20 -15.15 i processionsgangen (overfor
Domkirkens turistindgang). Herefter er der kor hver torsdag, hvor også bevægelse og
indføring i rytmer og noder indgår i undervisningen. I efterårssæsonen deltager børnene i korstævne i Domkirken og ved julekoncerter/Luciaoptog.
Mød op den 21. august.
Ring evt. for yderligere oplysninger til korleder Lotte Bille Glæsel, 28925835.
Det er gratis at deltage.
Pigekor
Fra ca. 7. klasse til og med gymnasiet er der mulighed for at synge i Domkirkens
Pigekor. Der øves i Processionsgangen hver torsdag kl. 15.30 - 17.00. I efteråret skal
Pigekoret synge ved ca. 4 gudstjenester i Domkirken, ved en musikgudstjeneste og
julekoncerter. Der udbetales løn for denne medvirken. Til foråret skal Pigekoret på
kortur til Finland, hvor det skal deltage i en korfestival med omkring 500 andre korsangere fra hele Norden.
Der er tilknyttet en sangpædagog til koret, som også tilbyder undervisning i solosang.
Her er der egenbetaling, men der gives tilskud til denne undervisning.
Mød op til kor den 21. august eller ring for yderligere oplysninger til korleder Lotte
Bille Glæsel, 28925835. Det er gratis at synge i Pigekoret.
Adventsstævne
Den 15. november. Koncert kl. 15.30. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at
børnekorsangere fra hele Ribe Stift samles til Stævne i Domkirken i november måned.
Omkring 140 børn og unge øver hele dagen under kyndig vejledning af Domorganist
i Haderslev, Henrik Skærbæk Jespersen. Musik til brug i den kommende advents- og
juletid er på programmet.
Dagen afsluttes med en koncert kl. 15.30. Der er gratis adgang.
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Nedbrydning af Torvet 15.
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Program

www.langgaardfestival.dk

Rued Langgaard Festival 4.-7. september 2014...
Ekstase – Richard Strauss og Rued Langgaard
Torsdag den 4. september
Festivalåbning
Kl. 16.30 Domkirkepladsen
Katinka Fogh Vindelev, sopran
Slesvigske Musikkorps. Gratis
Himmelsk dragning
Kl. 19.30 Domkirken
Sange af Strauss og Langgaard
Billedprojektioner fra Alperne
Dénise Beck, sopran
Berit Johansen Tange, klaver
Esben Tange, fortælling. Entré 100 kr.
Der heilige Berg
Kl. 22.00 Domkirken
Uddrag af Arnold Fancks banebrydende
bjergfilm, Der heilige Berg (1926), med
bl.a. Leni Riefensthal. Gratis
Fredag den 5. september
Kl. 11.40 Satellitkoncert
på Ribe Katedralskole
Johannes Søe-Hansen, violin og
Christina Bjørkøe, klaver, Esben Tange,
fortælling. Gratis
Langgaard lever
Kl. 15.00 SeminarieHuset
Vidnesbyrd om en komponist.
Rued Langgaard – Dansk musiklivs
grimme ælling Dokumentar- portrætfilm
fra 1986 (en film af Peter Aalbæk Jensen,
Erik Zappon Knudsen og Anker Li).
Desuden fortæller forfatterinden Bodil
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Steensen-Leth om sin Langgaard-roman
»Når solen er begravet«. Gratis
Messis (Høstens tid)
Kl. 19.00 Domkirken
Første aften: Messis (Høstens Tid)
Anden aften: Juan
Tredje aften: Begravet i Helvede
Rued Langgaards store orgeldrama i
samspil med dramatiske tableauer, der
illuderer de bibelske fortællinger, der er
knyttet til Messis. Lysprojektioner af bibelcitater.
Flemming Friis, orgel
Festivalkoret
Dramahold fra Ribe Katedralskole
Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen
Koncept: Esben Tange.
Entré 200 kr. der også inkluderer entré
til:
Solámok – en lydkunstkoncert
Kl. 22.30 Domkirken
Kunstnerisk fortolkning af de lyde
Langgaard oplevede om natten i Ribe –
på kirkegården, i gaderne, i Domkirken
og i Domkirkens tårn. I dialog med fragmenter af Langgaards Bortkørende Tog
fra Strygekvartet nr. 2 i version for slagtøj og orgel.
Jacob Kirkegaard, lydkunstner og komponist

SCENATET (slagtøj)
Birgitte Ebert, orgel
Lørdag den 6. september
Kl. 10.15 Domkirkepladsen:
Festivalkoret synger Langgaard og
Brorson under ledelse af Lotte Bille
Glæsel.
Den store Mester kommer I/ Parce nobis,
Jesu
Kl. 11.00 Domkirken
Johannes Søe Hansen, violin
Christina Bjørkøe, klaver. Entré 100 kr.
Den musiske Brorson
Kl. 15.00 Processionsgangen
Foredrag ved Erik A. Nielsen i anledning
af Brorsons 250 års dødsår.
Erik A. Nielsen. Gratis
Ekstase
Kl. 20.00 Domkirken
Langgaard: Symfoni nr. 2 Vaarbrud
Richard Strauss: Slutscene Salome
Koncertant opførelse visuelt akkompagneret af Aubrey Beardsleys Salomeillustrationer.
Sønderjyllands Symfoniorkester
Sangsolister: Eva Johansson, Signe

Asmussen og Stig Fogh Andersen
Dirigent: Thomas Dausgaard
Lysdesigner: Lars Egegaard Sørensen
Koncept: Esben Tange. Entré 200 kr.
Langgaard Lounge
Kl. 22.00 Quedens Gaard. Gratis
Kl. 22.30 Quedens Gaaard, 1. sal. Gratis
Lydkunstkoncert ved Katinka Fogh
Vindelev og Jacob Kirkegaard
Søndag den 7. september
Kl. 10.00 Domkirken
Gudstjeneste.
Den folkelige Langgaard?!
Kl. 13.00 Processionsgangen
Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen
Birgitte Ebert demonstrerer ved klaveret.
Gratis
Augustinusiana/Metamorfoser
Kl. 15.00 Domkirken
Esbjerg Ensemble. Entré 100 kr.
Se mere om billetsalg m.m. på www.
langgaardfestival.dk. Der er gratis adgang til udendørskoncerter, foredrag og
filmforevisninger.
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September
Søndag den 7. september (12.s.e.trin.) kl. 10.00. Jens Torkild Bak
Søndag den 14. september (13.s.e.trin.) kl. 10.00. Torben Bramming. Kirkekaffe
Søndag den 21. september (14.s.e.trin.) kl. 10.00. Høstgudstjeneste. Marie Høgh
Efterfølgende forfriskning i Nordre Sideskib
Søndag den 28. september (15.s.e.trin.) kl. 10.00. Jens Torkild Bak
Oktober
Torsdag den 2. oktober Landemodegudstjeneste kl. 19.30. Jens Torkild Bak
Søndag den 5. oktober (16.s.e.trin.) kl. 10.00. Torben Bramming
Søndag den 12. oktober (17.s.e.trin.) kl. 10.00. Jens Torkild Bak
Søndag den 19. oktober (18.s.e.trin.) kl. 10.00. Jens Torkild Bak. Kirkekaffe
Søndag den 26. oktober (19.s.e.trin.) kl. 10.00. Elof Vestergaard
November
Søndag den 2. november (Alle helgens dag) kl. 10.00. Jens Torkild Bak
Søndag den 9. november (21.s.e.trin.) kl. 10.00. Torben Bramming
Søndag den 16. november (22.s.e.trin.) kl. 10.00. Marie Høgh. Kirkekaffe
Søndag den 23. november (Sidste s. i kirkeåret) kl. 10.00. Jens Torkild Bak
Søndag den 30. november (1.s. i advent) kl. 10.00. Jens Torkild Bak
December
Søndag den 7. december (2.s. i advent) kl. 10.00. Torben Bramming. Kirkekaffe
Torsdag den 11. december kl. 19.00. De ni læsninger.
Konfirmander medvirker, liturg Marie Høgh.
Søndag den 14. december (3.s. i advent) kl. 10.00. Marie Høgh
Søndag den 21. december (4.s. i advent) kl. 10.00. Jens Torkild Bak
Juleaften kl. 14.00. Marie Høgh
Juleaften kl. 16.00. Jens Torkild Bak
Juledag kl. 10.00. Elof Vestergaard
2. juledag kl. 10. 00. Jens Torkild Bak
Søndag den 28. december (Julesøndag) kl. 10.00. Torben Bramming
Nytårsaftensdag kl. 16.00. Jens Torkild Bak
Nytårsdag kl. 16.30. Torben Bramming

Husk: Det er altid muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse herom venligst i god tid til kirkekontoret, tlf. 75 42 03 50.
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Gudstjenester i Ribe Domsogn

Gudstjenester
i Ribe Domkirke

Gudstjenester i Seem sogn

Gudstjenester
i Seem kirke
September
Søndag den 7. september (12.s.e.trin.) kl. 10.00. Marie Høgh
Søndag den 14. september (13.s.e.trin.). Der henvises til Domkirken
Søndag den 21. september (14.s.e.trin.) kl. 10.00. Torben Bramming
Søndag den 28. september (15.s.e.trin.) kl. 10.00. Der henvises til Domkirken
Oktober
Søndag den 5. oktober (16.s.e.trin.). Der henvises til Domkirken
Søndag den 12. oktober (17.s.e.trin.) kl. 10.00. Marie Høgh
Søndag den 19. oktober (18.s.e.trin.) kl. 10.00. Torben Bramming
Søndag den 26. oktober (19.s.e.trin.) kl. 10.00. Der henvises til Domkirken
November
Søndag den 2. november (Alle helgens dag) kl. 10.00. Marie Høgh
Søndag den 9. november (21.s.e.trin.). Der henvises til Domkirken
Søndag den 16. november (22.s.e.trin.) kl. 10.00. Torben Bramming
Søndag den 23. november (Sidste s. i kirkeåret). Der henvises til Domkirken
Søndag den 30. november (1.s. i advent) kl. 10.00. Marie Høgh
December
Søndag den 7. december (2.s. i advent) kl. 10.00. Marie Høgh
Søndag den 14. december (3.s. i advent). Der henvises til Domkirken
Søndag den 21. december (4.s. i advent). Der henvises til Domkirken
Juleaften kl. 15.30. Torben Bramming
Juledag kl. 10.00. Torben Bramming
2. juledag. Der henvises til Domkirken
Søndag den 28. december (Julesøndag) kl. 10.00. Marie Høgh
Nytårsdag kl. 16.30. Marie Høgh
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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 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!

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

Tillæg

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-Hviding Gruppe
Gruppeleder
Jens Steinmeier
Grydergade 9B
6760 Ribe
jenssteinmeier5@gmail.com
Tlf. 61 50 53 14
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
Jane Skovmand Thingholm
Kløvertoft 9
6760 Ribe
jane@dhjdata.dk
Tlf. 29 84 95 36
Møde tirsdag kl. 19.00-21.00, Engvej
Spejdertroppen Valdemar Sejrs Trop
Rasmus Klindt
Dr. Dagmars Vej 19 st.
6760 Ribe
rasmus@APHyXion.dk
Tlf. 28 57 93 82
Møde mandag kl. 19.00-21.00, Engvej
Seniortroppen Riberhusridderne
Morten Maskov
Rønnevej 17
6760 Ribe
maskov93@hotmail.com
Tlf. 30 58 72 22
Møde tirsdag kl.19.00-21.00, Engvej

Tillæg

Indhold

Adresser m.m...
Sensommer – tanken længes, når tiden vendes...
Fra sygeplejerske til kordegn…
Sælges ikke to spurve for en skilling?…
Højskolesang på kirkepladsen…
Goliaths Hoved og andre sønderjyske seværdigheder...
Arrangementer…
Koncerter i Domkirken…
Gudstjenester...
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