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Kom, lad os
stryge teglsten!

Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde, er en sætning fra fortællingen
om Babel, som lyder til pinse i gudstjenesten, fordi den traditionelt forklarer tabet
af det ene forståelige sprog på grund af den menneskelige hybris. Gud griber ind og
straffer! Sådan tolkes beretningen traditionelt, men beretningen selv lægger også op
til en anden tolkning: bruddet på det ene absolutte universelle sprog er tværtimod
en velsignelse, fordi det ene sprog er magtens sprog, uden plads til mangfoldighed.
Det er den sidste tydning, som får lov til at åbne dette kirkeblad! I mange år har
byggeriet fyldt i tankerne på de ansvarlige med håbet om, at den endelige bygning
vil være til velsignelse og mangfoldig glæde.
Dette kirkeblad vil derfor være fuld af tegl, fordi vi i spænding venter på at se den
nye bygning, Kannikegården, i dens flotte tegldragt. Hvor kommer disse teglsten
fra, og hvilke hænder har formet disse sten, som forhåbentlig i de næste mange år
vil præge både kirkens og byens liv omkring domkirken? Per Dalgaard og Folmer
Iversen har besøgt Petersen tegl og sætter derved liv og ansigter på stenene.
Den 10. april 2015 blev rejsegildet på Kannikegården fejret med taler, pølser og
øl på domkirkepladsen. Vejret var pragtfuldt, og der var feststemning og leben på
pladsen! Det var svært at høre alle taler, og derfor kan talen af menighedsrådsformand Tage Rosenstand læses i dette blad. Her viderefører Jesper Voetmann også den
nye artikelserie om „min domkirke“, hvor han fortæller om sit forhold til kæmpekirken. Per Dalgaard fortsætter rækken af interviews med de mennesker, der arbejder i kirken, og denne gang er det kirketjener Folmer Iversen. Knud Jensen fortæller
om årets sogneudflugt til Horsens statsfængsel. Med Henrik Præstholms artikel om
Laila Westergaards udsmykning; „ORD PÅ VEJ“ skabes en ny forbindelse mellem
Ribe Katedralskole og Domkirken. Domprovst Jens Torkild Bak tager ordet i en
prædiken, holdt den 4. maj og 70-året for Danmarks befrielse, hvor taknemmeligheden over, at den diktatoriske magt blev stoppet og brudt, lyder.
Endelig finder man i bladet foruden gudstjenester og sommerkoncerter omtalt
en række arrangementer, som de kommende måneder byder på: maratonsang på
domkirkepladsen og program til Rued Langgaard Festival 2015!
God fornøjelse med læsningen!
Signe von Oettingen
Sognepræst
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Besøg på Petersen Tegl i Nybøl Nor ved Broager
Af Per Dalgård

Fingre, der former ler til tegl

LER

5.000 helt specielle tagsten
af tegl ankommer i maj til
Kannikegården. De er lavet
i hånden af Tonny Holt og
hans kollega i Nybøl Nor.

Hænderne på billedet tilhører
Tonny Holt. De har sammen
med endnu et par hænder, som
sidder på kollegaen, nattevagten, æltet og formet de 5.000
tegltagsten, som her i maj
ankommer til domkirkepladsen i Ribe for at blive lagt på
Kannikegården. Det hele er
sket på teglværket Petersen Tegl
i Nybøl Nor ved Broager.
Det hele er nu så meget sagt,
for først er leret blevet dannet
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i istiden, så er det blevet gravet
op i England og fragtet her til
Nybøl Nor, hvor der i hundredvis af år er blevet brændt
tegl. Petersen Tegl, et af de
tilbageværende 6 teglværker
af de på højdepunktet 50,
har siden 1791 med familien
Petersen som fyrbødere produceret teglsten til hele landet og
i dag til over 40 lande. Petersen
Tegl er et af Verdens førende
teglværker og kulbrænder, som

de eneste i Danmark, ler fra
både lokalområdet, Tyskland
og England.
Herfra kommer tegltaget til
Kannikegården. Og det er Tonny Holt og hans kollega, som
har lavet de 5.000 tagsten.

Lernørder

Pyha! Skulle man synes, men
sådan ser 57-årige Tonny ikke på
det, som han står der ved lerpumpen, kaldet „Svenskeren“,
5

Stemnings- og situationsbilleder fra Petersen Tegl.
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for at klaske leret i formen,
høvle det overflødige af og
sikre, at den kommende sten
bliver lagt forsigtigt over på
pladen og så videre til tørring i
nogle dage, inden den kommer
ind til den endelige brænding
ved meget høj temperatur.
Han er egentlig fra Vonsild
og uddannet tømrer, har virket
som tømrer i mange år og
endda haft sin egen virksomhed. Lad det være sagt med det
samme, alle her på teglværket
er nørder. Lernørder og teglnørder. Alt handler om ler, æltning, blanding, form, varme,
tilsætninger, tegl. Og så om et
helt åbenbart godt arbejdsmiljø
og humoristisk sammenhold.
Tonny siger: „Fornøjelsen
ved det her er, at jeg kan lide
altid at lave et godt produkt
med mine hænder, og at det så
kommer ud et eller andet sted,
i dette tilfælde Ribe, og bliver
stående i årtier eller århundreder. Som tømrer kunne jeg
godt lide at lave et godt stykke
arbejde og så se resultatet, for
eksempel specielle tagkonstruktioner. Det samme med tegl.
Som tømrer har jeg lagt meget
tegl igennem årene, så jeg kender hele processen“.
Tonny fortsætter: „Jeg holder
af at have fingrene i ler. Jeg
elsker at lave noget med mine
hænder, om det er af træ eller
ler, men ler er et spændende
materiale, jeg synes det er sjovt
i forhold til de mange andre
materialer, jeg har arbejdet
med. Om jeg er kunstner? Nej,
formen til stenene er der på
forhånd, ostehøvlen (til at høvle det overskydende ler af med,
red.) er der, men det færdige
produkt skal være i orden og

det er mit ansvar og det har jeg
det godt med. Det er kunsten.
De første sten, som jeg lavede,
de så ikke for kønne ud, men
det er blevet bedre.“

Godmorgen, gentlemen!

Tagstenene til Kannikegården
har været noget af en udfordring for værket og for Tonny,
en beskeden mand og ikke af
mange ord, men snakken om
de nye sten til Ribe får ham
alligevel til at løsne stemmebåndet:
„Teglen til Ribe har været helt
speciel og noget af en udfordring, bl.a. måske fordi de er
de største tagsten, vi har lavet.
Chefen kommer rundt hver
dag og siger godmorgen, gentlemen, det var det første jeg
lagde mærke til, da jeg startede
her på jobbet, at chefen og
ejeren (Christian A. Petersen,
red.) var helt nede på gulvet
hos os andre. Og netop med
de her sten til Jer i Ribe, så har
han gået meget op i det og er
kommet hver morgen for at
snakke med mig om det. Det
har været et spændende produkt, som det har været rart,
men også svært at lave“.
Tonny Holt fortæller, at træformene, der er lavet specielt til
hver af firmaets produkter, har
det med at udvide sig og trække sig sammen, hvilket giver
en lille variation i teglen. Han
kunne, siger han, der jo selv er
tømrer, godt tænke sig, at man
brugte forme af noget hårdere
træ, så de var mere stabile. Til
de 5.000 kannikesten er der
dog kun slidt fire forme op.
Da de startede produktionen
af stenene til Ribe, fik de, siger
Tonny, et uventet problem,

måske på grund af stenenes
størrelse (64×35 cm). Stenene
revnede i starten, når de kom i
tørreovnen (80 grader i længere
tid) inden brændingen (en lille
uge ved 1100 graders varme)
men så fandt de ud af, at ovnen
ikke skulle have fuld skrald fra
starten, men efterhånden varmes mere og mere op til de 80
grader. Derefter ind til brænding. Så revnede de ikke mere.
Tonny Holt indrømmer, at
han ikke kender domkirkepladsen og stedet, hvor Kannikegården nu er ved at rejse sig, „men
jeg var forleden inde på nettet
for at se, hvor mine sten skal
sættes op, og min kone og jeg
glæder os til en tur til Ribe og
domkirken og så se mine sten
på Kannikegården, når den
står færdig. Det er jo en speciel
sammensætning, en af landets
ældste bygninger, Domkirken, og så en ny bygning, som
forhåbentlig kommer til at
stå i århundreder. Jeg kan se i
Jydske Vestkysten, at min chef
har garanteret 1.000 år, der
har han måske nok lige taget
munden for fuld. Men det er
en stor fornøjelse, at tænke
på, at de tegl jeg her har lavet,
kommer til at hænger der i
Ribe i århundreder. Det har jeg
det rigtig godt med at tænke
på.“ ◊

7

Artikelserie – Min Domkirke
Af Jesper Voetmann, kirkegænger og tilbagevendt ribeborger

EN

KÆMPEKIRKE
OG EN LILLE DRENG

Hvad ville der ske, hvis menighedsrådet beslutter at lave Borgertårnets vest- og nordfacade
om til klatrevægge? Det vil sikkert blive en folkelig succes. En
indtægtskilde af de helt store.
Menighedsrådet kan så beslutte
om salg af klatrebilletter holdes
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i bero ved bispevielser og ved
andre royale besøg. Men hvad
ville der ske? Ingenting!
Domkirken er en kæmpe, der
kan modstå det meste. Sådan
oplevede en lille dreng fra Varminglund forskellen mellem

Lad drengen fra Varminglund
komme med en parole: „Kirkegængere skal redde kirkefriheden
fra den økonomiske debat“.
Egentlig er der ikke så meget
økonomisk debat i folkekirken,
den opleves mere som økonomisk lovmæssighed, – sådan er
det bare. Jeg har som observatør
deltaget i flere menighedsrådsmøder og oplevet, hvordan
rådsmedlemmer med overbevisende sikkerhed håndterer en
domkirkes millionregnskab og
Domkirken forpligter
kostbart indkøb. Men der bliMen er der forskel på de to
kirker. En stor kirke forpligter. ver ikke talt folkekirke på disse
Den kan ikke bare ligge hen og møder, altså brugt ord som: tro
vente til næste søndag. Der skal i en moderne tid, kirkegang,
forkyndelse til det moderne
ske noget mellem to søndage.
medie-menneske, brugt ord vi
En domkirke er et kulturhus.
Modsat betyder det ikke, at en ikke finder i økonomivirksomhedens kontor. Måske er kirkelandsbykirke kun er aktiv i en
konstant lukningstruet periode, gængerens krav til en domkirke
indtil økonomer endelig lukker noget andet end til en landsbykirke for eksempel, eller også
og slukke, men at den har det
bedst i det skjulte – lidt glemt. bør de være det. En domkirke
bør gå forud, og den
Hvor mange går i kirke sådan
skal tage sine kirkegængere med.
en almindelig søndag, statistisk set? Den lille dreng fra
Varminglund syntes dengang,
Debat
der var alt for få kirkegængere
Kirkedebatten, den offentlige
i den store Domkirke og sådan i hvert fald, ligger i Danmark
er det måske stadigvæk. Men
næsten udelukkende hos én
Seem kirkes og sognets størrel- avis. Sker det, at en præst, og
se taget i betragtning, så er der det sker, ikke helt tror på dette
faktisk mange kirkegængere.
eller hint, så er der dog flere
Dengang midt i tresserne lukmedier, der bider på. Men
kede man ikke kirker på grund mange debatter kan tages i
af statistik, dengang lukkede
kirken, ikke lige i forbindelse
man slet ikke kirker. I dag
med en højmesse dog, men
skriver man ord som økonomi, måske lige efter. Kirkegængere
statistik og kirkelukning i et
har brug for forklaringer på
kirkeblad! Vi er i dag alle blevet komplicerede kirkespørgsmål,
lidt økonomer, jeg havde nær
for på den måde at blive en
skrevet: for Vorherre, men gør
levende menighed. En domdet ikke. Vi er så gode til at
kirke har pr. definition bedre
forstå økonomiske argumenter, råd end en lille kirke på landet,
men for dårlige til at gøre nomåske kunne dette økonomiget ved en vigende kirkegang.
ske overskud bruges på kirkekirken i Seem og kolossen i
storbyen Ribe. Domkirken var
frygtindgydende. Alt var anderledes: lugten, lyden, at blikket
hele tiden søgte op under loftsbuerne, at præsten bruger messehagel, at man bruger glasskabe
til at hænge dem i, at det var
svært at vurdere, om vi var mange eller få i kirke, at orglet lød
så ubeskriveligt smukt, at kirken
var en uoverskuelig oplevelse.

pædagogik og knap så meget
på kirkerøgelse. Den lille dreng
fra Varminglund var fyldt af
benovelse over Domkirken,
men kirketræningen hjemmefra Seem kirke handlede om at
lytte efter, ikke så meget om
at stille spørgsmål – så han
klappede i som en østers. Måske virker en domkirke sådan
på mange, man bliver lille og
lidt tavs. Det kan ikke være
meningen, og her skal Domkirken gå foran på den måde,
at den lukker kirkegængeren op
og fremkalder nysgerrigheden.
Folkekirken har brug for både
mere undren og mere nysgerrighed. Kirkens evangelier er
ikke historier om en stivstikker
men om et menneske, der forsøgte at opklare sammenhænge
– til vores undren. Det er den
undren, der kan få folkekirken
væk fra erhvervsvirksomhedsterminologien. Kirken producerer ikke tomatketchup.
Vores domkirke har så meget
historie, at den danner en
lagkage på højde med Borgertårnet. Vi skal klatre på og
spise af den kage, siger den lille
dreng. Domkirken stod engang
i 1880’erne til nedrivning, den
er stivet af og understøttet, og
den står endnu. Der er fortalt
så meget kristendom i den bygning, at den ikke er en kubikmeter for stor. Den lille dreng
har måske mistet sin benovelse
over den store domkirke, men
han har fundet sin plads på
kirkebænken med blikket søgende op under loftsbuerne. ◊
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Et nyt kunstværk i byen
Af Henrik Præstholm

ORD PÅ VEJ

Er der skabt en ny forbindelse
mellem Ribe Katedralskole og Domkirken?
Katedralskolen var fra 1145 det
sted, man uddannede præster
til Ribe Stift. Skolens rektorer
og lærere avancerede ofte til
at blive præster eller biskopper, som var bedre lønnede
stillinger. Gennem de seneste
århundreder er forbindelserne
svækket, så de i dag i det væsentlige består i, at skolen holder sin juleafslutning i Domkirken, og at Domsognet og
Ribe Stift sammen udpeger et
medlem til skolens bestyrelse.
Der er med anlæggelsen af
det nye torv omkring Domkirken og renoveringen af Katedralskolens gård måske skabt
en ny forbindelse, som i fremtiden vil være synlig. Skolegården er renoveret efter en plan,
som er udtænkt af den samme
arkitekt, som har udformet
Torvet. Det er landskabsarkitekt Torben Schønherr.
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I skolegården har han bevaret
og udvidet de gamle brostensbelægninger. Men med et stort
rektangulært felt mellem ti
nyplantede lindetræer, omtrent
på de gamle træers placeringer, i området fra den gamle
kastanjebænk op til området
ved hovedindgangen, har han
skabt et fornemt opholdsområde. Her er brugt samme
belægning som på Torvet med
fliser i nordisk granit af forskellig størrelse og farvetone. Her
kan eleverne i det daglige sidde
i sol, skygge og læ med bøger,
blyanter og bærbare.

Æresborger

Ribes seneste æresborger, Hans
Edvard Nørregård-Nielsen,
formidlede, at Ny Carlsbergfondet har bidraget med et
udsmykningsværk udført af billedhuggeren Laila Westergaard.

Hun har tidligere arbejdet for
fondet og har på Vesterbro i
København skabt et værk med
85 brosten forsynet med tekster, som i dagligt sprog henvender sig direkte til dem, der
går hen over dem på fortove
og pladser. Det har givet været
medvirkende til valget af Laila
Westergaard til udsmykningsopgaven.

Ord på vej

Kunstværket til skolegården,
som hun kalder „ORD PÅ
VEJ“, er en frise med 112
fliser, som danner en 28 meter
lang og en meter bred vej hen
over midten af det rektangulære felt. Vejens fliser er udført i
mørk bornholmsk granit, den
såkaldte Blå Rønne granit. De
er mørkere i tonen end den
øvrige belægning, og de har
retning direkte mod indgangen

Enkelte tekster er taget fra værker af skolens kendte elever.
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Prædiken holdt i anledning af 70-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2015 kl. 20
Af Domprovst Jens Torkild Bak
Her kan eleverne i det daglige
sidde i sol, skygge og læ med bøger,
blyanter og bærbare.

Befrielsen
Man skal flytte sig for ny læseretning
fra sten til sten.

til hovedfløjen. Hver flise er
et kvadrat med en halv meter
sidelængde.
Fliserne er udstyret med indskrifter, der for hver enkelt flise
er citater fra digte eller tekster
fra litteratur og videnskab.
Enkelte tekster er taget fra
værker af skolens kendte elever,
men de fleste stammer fra
andre danske eller udenlandske
forfattere. Alle tekster er på
original sprog og enkelte derfor
også i fremmedartet skrift, som
japansk og persisk.
De to fliser, som ligger
nærmest hovedindgangen, er
forsynet med to linjer fra H.A.
Brorsons salme Her vil ties, her
vil bies. Teksterne er: „Eja søde
første grøde“ og „Første grøde
af bliden vår“. Placeringen af
netop de to linjer markerer at
Brorson er en af de „ti linde“,
og skolens berømteste elev.
Han boede de sidste 20 år af
sit liv i Taarnborg som biskop
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i Ribe Stift, og havde dermed
også meget med Katedralskolen
at gøre. En nulevende tidligere
elev, den landskendte rapper,
Per Vers, har også fået en flise
med en af sine tekster.

Langdigt

Fliserne er lagt således, at
indskrifterne har forskellig orientering. Man skal derfor flytte
sig for at læse dem. De er ikke
placeret efter nogen kronologi,
men kunstneren har udvalgt
og formet indskrifterne, så de
danner et slynget forløb med
hensyn til temaer og skriftstørrelser efter vigtighed, når man
bevæger sig langs vejen. Laila
Westergaard har fortalt, at teksterne ligger som et langdigt,
med muligheden for at følge
associationerne og bevægelsen
fra sten til sten.
Det bliver udfordrende at følge
denne vej og prøve at aflæse
dens udsagn og budskaber. Det

forlyder, at der et sted på skolen
vil blive ophængt en slags facitliste, så man får mulighed for
at få nogle af sine fornemmelser bekræftet eller korrigeret.
Læg turen forbi skolegården og
lad dig udfordre!
Kunstneren er søster til vores
biskop, Elof Westergaard, og
forfædrene er sten- og billedhuggere på Lemvig-egnen i
flere generationer tilbage. Laila
Westergaard har skabt udsmykning til flere kirker, og hun
har for nogle år siden skabt et
kunstværk til Vestjyllands Højskole ved Ringkøbing. Det er
udformet som en mere end to
meter høj, ni tons tung granitkrukke. Overfladen på den
store, tunge krukke er smykket
med lette, sarte og fint ciselerede insekter i mange forskellige
former og situationer. ◊

Salmer: 336, 784, 736, 710, 266.
Bibeltekster: 2. Kor. 1,3-17 og
Matt. 5,3-12.
Kollekter fra Gudstjenestens Bønner II
(4. maj).

10. juni 1945 blev der holdt en mindegudstjeneste i Ribe Domkirke. Selv om Danmark som en følge af samarbejdspolitikken
var sluppet billigt igennem besættelsestiden, var der også her midt
i glædesrusen mindet om de faldne: sorgen over tabet af dem,
hvem kampen for friheden havde kostet livet. Otte af dem var
modstandsfolk fra Ribe. Hvortil kom andre, der nok havde overlevet, men resten af livet måtte døje med skader på sjæl og legeme.
Som første salme blev sunget den, vi sang lige før: Den mørke
nat forgangen er … I det hele taget er der ved valget af salmerne
til i aften skelet kraftigt til, hvad der blev sunget dengang.
Den mørke nat forgangen er, og dagen oprinder så vide … Man
kan umiddelbart forestille sig, hvilken forløsende sandhed der i
sommeren 1945 har ligget i disse ord. Efter fem år med mørkelægning og censur. En gammel mand på et af plejehjemmene
fortalte mig forleden, at han den 4. maj var ude at grave tørv
sammen med sin far. Det skulle de også have været dagen efter.
Men dér holdt de alligevel fri.
Ved gudstjenesten i 1945 blev der prædiket af Haderslevs biskop, Carl Wulff Noack, og mindetalen over de faldne blev holdt
af en tidligere kz-fange, Sigfred Riishøjgaard. Riishøjgaard tog sit
udgangspunkt i spørgsmålet om den personlige fornuft i det valg,
modstandstandsfolkene traf.
For ét er at være værnepligtig soldat. Noget andet er af egen fri
vilje at gå ind i en kamp, som kan koste én livet. (Det spørgsmål,
som også filmen om Hvidstengruppen, vist på tv i aftes, gjorde
nærværende).
„Hvorfor gjorde de det?“ spurgte Riishøjgaard og fortsatte så:
„Hvorfor skyder træerne hvert forår? De kunne ikke andet. Kunne vi i dag spørge dem selv, ville de sikkert svare: Vi gjorde kun
vor pligt. Ja, vel! Men denne pligt gjorde de for Danmarks skyld.
Man vil sige til jer, som sørger: ’Tiden læger alle sår’. Det er løgn.
Tiden læger ingen sår. Kristus læger sår. I vor dåb fik vi som gave
noget, der er stærkere end pigtråd, maskingeværer og krematorier.
Vi fik et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde.“
Det var jo ren snak, og mon ikke Riishøjgaard derfor ville have
bifaldet valget af Saligprisningerne som evangelietekst til i aften.
Der er, må vi erkende, rædsler så omfattende i mængde og så
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ufattelige i art – og det tyvende århundrede blev rigt på dem
i begge henseender – at ingen letfærdigt skal gøre regning på
sårenes heling, uanset hvor lang tid der går. I hvert fald ikke på
ofrenes vegne. Det håb, vi som kristne nærer, er kun, at Gud i sin
evighed kan, hvad vi ikke kan: oprejse ofrene for denne verdens
ondskab, herunder vor egen, og dér læge alle sår. Det er det håb,
der knytter sig til Jesu ord: Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres …
Riishøjgaard tog et andet emne op i sin mindetale: Skuffelsen,
vreden og bitterheden hos mange af frihedskampens folk; spændingen mellem det officielle Danmark og det illegale arbejde;
spændingen mellem de forsigtige og de modige. Den i befolkningen almindelige bekymring i de første besættelsesår for, at de
relativt gode forhold, der kun eksisterede i kraft af samarbejdspolitikken, blev sat over styr af anarkistiske hedsporer og andre, der
ikke havde forstået budskabet om, at de skulle holde sig i ro, men
på eget initiativ begyndte at genere besættelsesmagten med sabotageaktioner. Først hen imod krigens slutning, hvor samarbejdet
krakelerede, blev sabotagen bredt accepteret, og frihedskæmperne, der udførte den, blev helte. Riishøjgaard lagde ikke fingrene
imellem i sin dom over denne lunkenhed: „Mens det officielle
Danmark kyssede riset, og mange lå på maven i næsegrus beundring for voldsherrerne, stod disse unge som mænd, stod til de
faldt. Ja, og stod til Danmark rejste sig. Deres navn nævner vi
med ærbødighed og tak.“
I aften for 70 år siden kunne hele Danmark drage et lettelsens
suk og har lige siden nyt godt af friheden. Men det spørgsmål,
Riishøjgaard skånselsløst fremdrog, rummer stadig både udfordringer og anfægtelser i forhold til den gru, vi er vidner til ude
omkring i verden: Hvornår skal man blande sig, og hvornår ikke?
Hvordan skal man reagere på åbenlys ondskab? Men våben, med
forsøg på dialog og samarbejde eller med bortvendte blikke?
Det var under besættelsen og i tiden umiddelbart efter en udbredt opfattelse, at de erfaringer, som krigen bragte med sig,
ville komme til at ændre alt. Det var umuligt at forestille sig, at
verden kunne fortsætte som før. I Ribe Stiftsbog fra 1945 udtrykte biskop C.I. Scharling i den forbindelse en holdning, som
mange delte: „Der trænges sandelig til en ny ånd i Danmark,
en samdrægtighedens, en offervillighedens, en arbejdslystens og
en gudsfrygtens ånd. Den gamle ånd, der havde så megen magt
før krigen, med dens slaphed, dens indbyrdes kævl, dens jagen
efter materiel fordel og nydelse skulle nødigt vende tilbage.“ Og
fra sin celle i Vestre Fængsel skrev frihedskæmperen Christian
Ulrik Hansen i april 1944, et par måneder før henrettelsen: „Det
er ikke mindst her i fængslet kommet til at stå klart for mig, at
den fremtid, der kommer, vil blive vidt forskellig fra vor tid.“
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Christian Ulrik Hansen drømmer om, at der vil rejse sig en ny
ånd i Norden, og at der vil ske en forening af Europas tre kirker,
den katolske, den ortodokse og den lutherske.
Så store og idealistiske forventningerne var til en ny tid, så stor
var selvsagt også skuffelsen hos mange, da det viste sig, hvor hurtigt det officielle Danmark fandt tilbage i de gamle spor, og ganske ofte med den samme besætning som før. Det kan vi så sagtens
have en mening om i dag, men vigtigere er det dog, hvordan vi
selv – i dag, 70 år efter befrielsen – forvalter historien.
I den henseende kunne man godt drømme om en timeout for
krig. Anden verdenskrig rummede nok lidelse til endnu mange
generationers besindelse, uden at der behøver at komme mere
til – herunder til en fortsat besindelse på spørgsmålet: Hvordan
kunne dette overhovedet ske?
Eller som den tyske forfatter Katrin Himmler, barnebarn af
Heinrich Himmlers yngre bror Ernst, i et foredrag formulerede
det: Beskytter dannelse da slet ikke imod noget som helst?
Nazismen opstod ikke i en primitiv kultur i et fjernliggende
land, men i hjertet af Europa, i et land, som anså sig selv for at
være bærer af de klassiske europæiske dyder, bærer af oplysning,
filosofi, kunst og alt ædelt, der nævnes kan. Katrin Himmlers svar
er, at når dannelse kombineres med blind autoritetstro og med en
skelnen mellem „dem og os“, mellem dem, der hører til folkefællesskabet og dem, der ikke gør – så kan alt ske!
Nuvel! Der er imidlertid en besindelse, som i særligt grad bør
samle os her ved 70-årsdagen for befrielsen. Den handler om et
så gammeldags fænomen som taknemlighed. Taknemlighed for
friheden. Besindelse på den frihed, som aldrig bliver en selvfølgelig og heller aldrig kommer af ingenting. Hver morgen bør vi
– og da særligt, når vi ser os omkring i verden anno 2015 – glæde
os over den frihed, det danske folk nyder. Og glæde os over den
sammen i stedet for at grave skellene stadigt dybere imellem os.
Og, med hensyn til saligprisningerne: Én ting mere. Der er ikke
noget verdsligt politisk projekt, der er saliggørende – således
som de totalitære regimer altid påstår om sig selv. Saligheden er
alene fra Gud, og Gud har ingen „fører“ som mellemmand, men
kommer i Kristus altid selv hos den enkelte, hos ofrene, hos de
lidende og sørgende. Men gerne også hos os i glæden! Amen. ◊
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Tale ved rejsegildet på Kannikegården den 10. april 2015
Af menighedsrådsformanden Tage Rosenstand

Vejret var pragtfuldt til rejsegildet!

REJSEGILDE
Kære alle!

På menighedsrådets vegne vil
jeg gerne byde velkommen til
dette rejsegilde. Det er dejligt
at se, så mange har fundet vej
hertil, og det viser interesse
for at hjælpe den kommende
bygning godt på vej.
I det forholdsvis nye Domkirkemuseum på Sdr. Galleri
er der en model, som anskueliggør Ribe Domkirkes bygningshistorie. Modellen tager
udgangspunkt i perioden, hvor
der var den største bygningsmasse tilknyttet Domkirken
omkring 1530’erne.
Siden da er mange tilbygninger
og selvstændige bygninger i
kirkens tjeneste blevet fjernet
– dels på grund af Reformationens indflydelse på omfanget
af kirkelig magt og vælde samt
almindelig slitage kombineret
med få midler til vedligehold.
I 1594 styrter en del af Borgertårnets spir ned sammen med
Stormklokken.
Det bliver så i store træk
begyndelsen til den bygningsmæssige nedtur, som fortsætter
til og med 1845, hvor den del
af Processionsgangen som lå
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Forarbejdet til Kannikegården, som har en del år på
bagen, omfatter økonomi,
arkæologi, myndighedsbehandling, bygherrerådgivning og
ikke mindst samarbejdet med
det vindende arkitektfirma.

imellem den eksisterende og
Domkirken bliver revet ned.
Med rejsegildet i dag og de år
og forberedelser, der er gået
forud, tilføres Ribe Domkirke
igen en bygning – en bygning,
som er nødvendig og længe
savnet. De ældste planer rækker snart 50 år tilbage. De
yngste 14 år.
Ifølge traditionen skal bygherren holde et gilde for sine
håndværkere, når husets spær
er rejst. Dertil er projektet
nået. Det først omtalte rejsegilde i Danmark fandt sted i
1543 og var ved en nybygning
til Københavns Universitet.
Oprindeligt blev rejsegilderne
afholdt, fordi byggeriets succes
var afhængigt af gudernes
humør og håndværkernes dyg-

tighed. I denne sammenhæng
har vi én Gud, og han må have
været venligt stemt, idet det
hidtil er gået efter tidsplanen.
Håndværkernes dygtighed er
dog af ikke ringe betydning.
Ved arkitektkonkurrencen
i 2012 blev arkitektfirmaet
Lundgaard & Tranbergs
projekt valgt, og det er så siden
blevet tilpasset rummæssigt og
økonomisk frem til byggestart
i okt. 2014. Med den meget
flotte donation fra Realdania er
det blevet muligt at få skabt en
helhed – for bygning, ruineksponering, havedel, Processionsgang samt kobling med
Domkirkepladsen. Denne del
er tegnet af Schønherrs tegnestue i Aarhus.

Med Lundgaard & Tranberg,
repræsenteret ved Erik Frandsen, er vi kommet i samarbejde
med et meget dygtigt og visionært arkitektfirma. Vi er blevet
rådgivet på alle områder og har
haft mange drøftelser om snart
sagt alt. Bygherren har kunnet
få ting ændret i forhold til konkurrenceprojektet, men ikke
uden modspil og ved hjælp af
saglige argumenter.
Efter licitation blev arbejdet
lagt i hænderne på firmaet
Jorton A/S i hovedentreprise.
Jorton har så sammen med
de underliggende entrepriser
arbejdet på en meget målrettet
facon, og det kædet sammen
med – (efter udsagn) – meget
præcise tegninger og beskrivelser fra arkitektfirmaet, har
medført en tidsplanmæssigt
fin fremdrift. Der har undervejs været lidt overraskelser
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Billeder fra Kannikegården

fra fortiden. Bl.a. fundet af
nogle enorme fundamenter fra
kedelhus og skorsten – desværre fundet på steder, hvor der
skulle graves forholdsvis dybt.
Hans Edvard Nørregård-Nielsen har skrevet et værk om
teglets brug i Danmark. Bogens titel er „Magt og Dragt“,
og her bliver der beskrevet,
hvordan personer med magt
og indflydelse gennem valg af
byggematerialer har kunnet
fremvise deres rigdom og magt.
I en by som Ribe med de mange eksempler på tegl, er det
ikke uvæsentligt, hvad der vælges. Med valget af den tegltype,
som udgør tag- og vægflader

og vist på mockup’en, mener
arkitekt og menighedsråd ikke,
at Kannikegårdens teglflader
tager magten fra Domkirken.
Med opførelsen af Kannikegården bliver ønsket om en
velfungerende bygning og en
værdig tilføjelse til miljøet
omkring Domkirken opfyldt.
Jeg vil her benytte lejligheden
til at takke arkitekter, ingeniører, bygherrerådgivere, håndværkere, Realdania, Schønherr,
arkæologer, høringspanel, byggemyndigheder, menighedsråd
og byggeudvalg for fint samspil
og medvirken. Domkirkens
medarbejdere har måttet finde
sig i rod og generende indvirk-

ning på deres arbejde. Jeg vil
også takke naboerne – de nære
og dem, der bor lidt længere
væk – for stor overbærenhed
med støj, støv og til tider
trafikale vanskeligheder. Uden
denne velvilje ville det have
været en mere træls periode.
Til slut vil jeg bede forsamlingen udbringe et trefoldigt
hurra for Kannikegården.
Og nu efter gl. skik sige „Gid
dette hus må bestå i så mange
år, som dette glas går i skår“
og knuse et glas mod gulvet i
bygningen. ◊

Alle pølser blev spist!
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Portrætserie – Domkirkens medarbejdere – Deres ærbødige kirketjener Folmer Iversen
Af Per Dalgård

DET SKAL IKKE VÆRE

FREDERICIA
BANEGÅRD
Folmer Iversen ses ofte fare
rundt omkring og i domkirken
med et kamera i hånden. Han
er nemlig kirkens uofficielle
officielle fotograf, og hans fotos
pryder altid dette blad. Også
denne gang. Foto er hans store
hobby, og han har været med
til at oprette Ribe Fotoklub,
hvis 40 medlemmer han nu er
formand for.
Men den 56-årige kirketjener fra Gredsted, hvor han bor
sammen med sin kone Vivi på
den fædrene gård, har talrige
andre gøremål sammen med
kollegaen Henrik Ravn.
„Vi rigger til til alle gudstjenester og arrangementer i
domkirken og i Processionsgangen“, siger Folmer. „Derefter står vi så og tager imod,
hilser på, småsnakker, nogle
giver et kram, andre nikker
venligt. Desuden grovsorterer
vi turisterne. De, der kommer
for at gå rundt og se kirken, må
vente, selvom alle selvfølgelig
har adgang til gudstjenesten.
Mange lader vi komme ind,
så sidder de i nogle minutter,
hvorefter de går igen. Det kan
godt være lidt forstyrrende. Det
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er ok, men det skal bare ikke
være Fredericia Banegård, når
der er kirkelige handlinger. Det
er det, vi skal sørge for. Sørge
for ro og orden, konfirmanderne skal for eksempel stille
og roligt en gang imellem have
et ekstra øje med et smil og
beskeden om, at de vel nok kan
sidde stille i de 4–5 kvarterer,
som gudstjenesten varer“.
Folmer Iversen er rigtig glad
for jobbet, især fordi der er
mange ansatte ved kirken, og
fordi der er et godt og venskabeligt samarbejde. Men
han understreger, at de ikke
kommer sovende til deres hyre:
„Domkirken er et kæmpe hus
at holde ved lige, holde rent
og holde øje med. Desuden
har vi kirketjenere jo kioskfunktionen, hvor vi servicerer
turisterne, vi skal også sørge for
lyden, teknikken i Processionsgangen og forhåbentlig får vi
en tilsvarende funktion i den
nye Kannikegård“.

Mysteriet Big Bang

Det sjoveste ved jobbet er,
siger Folmer, dog de egentlige
kirkelige handlinger. Det at

træffe mennesker og være med
i fællesskabet i domkirken. På
spørgsmålet om, han er troende og hvad, kirken egentlig
betyder for ham, svarer han
lynhurtigt: „Jeg er nok troende, som de fleste danskere er
det. Jeg tror på en Jesus, men
begrebet Gud er lidt sværere at
sætte i bås. Nu går jeg meget
op i universet og dets tilblivelse
og dets mysterium, og det er
så stort og ufatteligt og fantastisk, at ingen kan fatte det.
Big Bang for 13,7 milliarder år
siden, sorte huller, trækker sig
sammen og udvider sig, universets grænse – det giver stof til
eftertanke. Der er simpelthen
noget, som vi ikke kan sætte
ord på, ikke fatter, ingen ved.
Jeg har læst meget om det, og
det fascinerer mig dybt“.
Egentlig er Folmer uddannet mekaniker og har været
værkfører på Citroen i Esbjerg
i mange år, men bilreparationerne blev skiftet ud, da
han og hans hustru Vivi, nu
social- og sundhedsassistent på
Margrethegården, dels selv fik
tre børn i rap i en tidlig alder,
dels besluttede at blive akut

aflastningsfamilie for børn,
der lige var fjernet fra
hjemmet, og mens der
blev taget en beslutning
om deres videre skæbne. „Vi havde nogle
stykker, og der fik
vi bl.a. en lille pige,
som vi skulle passe,
og som kom til at
fylde meget i vores liv. Da
hun skulle videre i systemet,
besluttede vi, at ja, hende
vil vi altså gerne beholde,
hun bor hos os nu og er 17
år, går dog pt. på efterskole, hvorefter hun skal på
handelsgymnasiet i Ribe“.
I det hele taget fylder
børn meget i Folmers liv.
Tre børn, adoptivbarnet,
to børnebørn og endnu
et på vej, optager meget
af fritiden og giver Folmers liv fylde.
Og det gør det også,
siger han, „at køre ud i
omegnen på en scooter
en tidlig morgen og
bare se og lugte livet.
Det er dejligt. Og det
er helt overtruffent at
komme på arbejde i
domkirken en tidlig
morgenstund og så se
Carl Henning Pedersens mosaikker via
morgensolen afspejle sig helt nede på
våbenhuset i stilhed
og fred og ro. Det
er lykken. Så bliver
man glad og får ro
i sjælen.“ ◊

Arrangement – Menighedstur
Årets menighedstur går i år til Østjylland – deltagelse i turen
er for alle interesserede.

SOGNEUDFLUGT

Arrangement – Maratonsang på domkirkepladsen

Tørskind Grusgrav.

Til venstre og nedenfor: Stemningsbilleder fra Maratonsang 2014.

Turen afholdes onsdag den 17. juni.
Deltagelse i turen er begrænset til 200 kr., idet Ribe Domkirke giver
tilskud, og deltagerne selv medbringer madkurv til frokosten.
Beløbet betales på selve turen.
TILMELDING Senest 12. juni til Ribe Kordegnekontor, tlf. 75 42 03 50.
Kontortid kl. 9.00–12.30 eller til Knud Jensen, tlf. 75 42 17 03 eller
e-mail jensen44@stofanet.dk
PLADSER
Der er plads til 40 deltagere på turen.
HVORNÅR
PRIS

PROGRAM

KL. 12.15 – MADKURV

KL. 8.00 – AFGANG MED BUS

Nydes på græsplænen foran det
tidligere Horsens Statsfængsel.
Ved dårligt vejr kryber vi i ly
under overdækket terrasse.

Parkeringsplads syd ved Silvan.
KL. 9.15 – BESØG VED
EGTVEDPIGENS GRAV

En sommerdag i år 1370
f.Kr. blev en 16–18-årig pige
begravet i en gravhøj nær ved
Egtved by. Her lå hun godt,
indtil husmand Peter Platz i
1921 ville fjerne resterne af
gravhøjen, der lå på hans marker. Derved havde han fundet
et af de mest betydningsfulde
fund fra bronzealderen. I dag
ligger hun på Nationalmuseet,
men på findestedet er rejst et
lille museum, hvor man kan se
kopier af de forskellige fund fra
hendes grav.
KL. 10.00 – KAFFE
I TØRSKIND GRUSGRAV

I 1986–91 omdannedes den
nedlagte Tørskind Grusgrav
ved Egtved til en skulpturpark
indeholdende ni kæmpe
skulpturer af Robert Jacobsen
og hans franske elev Jean
Clareboudt. Efter kaffen får vi
en guidet tur gennem grusgraven. I tilgift får vi en fantastisk udsigt over Vejleådalen.
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KL. 13.00 – GUIDET TUR
GENNEM FÆNGSLET

Efter 153 år som statsfængsel
omdannedes bygningerne til
kriminalmuseum, som består
af verdens største fængselssamling, hvor man på en spændende tur i de historiske bygninger
får et indblik i fængselslivet
gennem de godt halvandet
hundrede år.
Vi vil opleve den specielle
stemning, der var dengang, da
udstillingen er krydret med
lydklip optaget af autentiske
figurer i fængselsverdenen.
NB! Der er mange trapper på
turen rundt i museet.
KL. 14.30 – AFREJSE FRA
HORSENS
KL. 15.15 – RANDBØL KIRKE
OG KONG RANS HØJ

Vi får fortalt den spændende
historie om sagnkongen Ran,
der faldt her, da han blev overlistet af Kong Amleds krigere

gennem et vel gennemført
sløringsangreb.
Ifølge traditionen ligger han
begravet i højen ved siden af
kirken, som det fortælles at han
har ladet bygge.
KL. 16.00 – KAFFE I BINDE
BALLE KØBMANDSGÅRD

Der dufter af te, kaffe og
krydderier i den gamle købmandsgård, der stadig er i fuld
drift som blandet landhandel. I
1973 overtog ægteparret Maja
og Reinholdt Jensen, og med
stor entusiasme renoverede stedet og reetablerede de det gamle inventar. Såvel i butikken
som i det tilknyttede museum
er der mange originale skilte,
inventar, redskaber og 3.500
forskellige varer.
Efter kaffen er der lejlighed
til at gå på opdagelse i denne
nostalgiens verden.
Over for købmandsgården
ligger den tidligere station på
den nedlagte Vandelbane, hvor
der er opbygget et jernbanemiljø, som det så ud dengang
banen var i drift indtil 1957.
KL. 18.00 – FORVENTET
ANKOMST TIL RIBE

MARATONSANG
PÅ DOMKIRKEPLADSEN

HVORNÅR
21. juni
PRIS
Gratis
TILMELDING Ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Velkommen til 12 timers sang
fra højskolesangbogen på årets
længste dag. Vi begynder kl. 8
om morgenen, kl. 10 flytter vi
ind til højmessen i Domkirken,
hvor der synges fra salmebogen,
og kl. 11 fortsætter vi ude på
pladsen (i Processionsgangen,
hvis vejret mod forventning
ikke skulle være med os).
En lang række kendte og
mindre kendte danskere står
som sangværter og konferenciers i løbet af dagen, de frivillige står i kaffeboden og en lang
række forretninger og museer i
Ribe har sponsoreret bl.a. værtgaver, så det bliver i høj grad en
dag, der løftes i flok.
Marie Høgh og Birgitte Ebert.

PROGRAM
Der synges fra den nyeste, 18.
udgave af Højskolesangbogen.
Medbring den gerne og tag
også din nabo under armen
hen at synge.
KL. 8–9 MORGEN nr. 1–34

Sangvært: Elof Westergaard

KL. 14–15 ÅRET – VINTER
nr. 207–259

Sangvært: Uffe Westergaard
KL. 15–16 TIDLIGT FORÅR –
PINSEN nr. 260–303

Sangvært: Hans Edvard
Nørgaard Nielsen

KL. 9–10 CARL NIELSEN

KL. 16–17 TIDLIG SOMMER –
EFTERÅR nr. 304–346

Sangvært: Karsten Eskildsen

Sangvært: Henrik Dahl

KL. 10–11 TRO nr. 35–83

KL. 17–18 NORDEN nr. 347–420

Gudstjeneste i Domkirken ved
Torben Bramming

Sangvært: Søren Krarup

KL. 11–12 LIV nr. 84–130

KL. 18–19 KÆRLIGHED –
BIBELHISTORIEN nr. 421–531

Sangvært: Mads Rykind

Sangvært: Bo Gunge m.fl.

KL. 12–13 SPROG OG
ÅND nr. 131–173

KL. 19–20 AFTEN nr. 532–572

Sangvært: Erik Lindsø

Sangvært: Hans Krab Koed
Ret til ændringer forbeholdes.

KL. 13–14 FRIHED OG
FÆLLESSKAB nr. 174–206

Sangvært: Naser Khader
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Arrangement – Rued langgaard festival 2015
Torsdag den 3. – søndag den 6. september

PROGRAM (med ret til ændringer):

Antikrist – Rued Langgaard versus Carl Nielsen
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER

LØRDAG DEN 5. SEP

KL. 15.00 – Gratis
Det Gamle Rådhus

KL. 11.00 – Entré 120 kr.
Sct. Catharinæ Kirke

Ved Karsten Eskildsen

Johannes Søe Hansen, violin
Christina Bjørkøe, klaver

CARL NIELSEN KORT

RUED LANGGAARD FESTIVAL 2015

KL. 16.30 – Gratis
Domkirkepladsen

CARL NIELSEN, VOR STORE
KOMPONIST – FESTIVALÅBNING

Kor, fællessang m.m.

KL. 20.00 – Entré 250 kr.
Domkirken

ANTIKRIST

Ved den kommende Rued Langgaard Festival
konfronteres værker af Rued Langgaard og
150-års fødselaren Carl Nielsen ved i alt 15
arrangementer med opera, koncerter, happenings, foredrag, billeder og film.
„Jeg vil ikke være kontrapunktindterper.“
Sådan lød Carl Nielsens vrisne afskedssalut,
da han i vinteren 1907 havde fået nok af at
undervise det 13-årige vidunderbarn Rued
Langgaard. Siden hen var det Rued Langgaard,
der blev provokeret af Carl Nielsen, og i flere
tilfælde reagerer Langgaard ved at skrive – ofte
harmdirrende – musik, der står i bevidst opposition til Carl Nielsen og hans musik.
Centralt i festivalen står to opførelser (3. og 5.
september) af Rued Langgaards opera Antikrist. I en prolog og seks billeder fremstilles
Antikrists sidste gerninger af en række bibelske figurer – Lucifer, Den store skøge, Dyret
i skarlagen m.fl. – inden Dommedag bryder
ud, og en ny verden kan spire frem. Til trods
for at Antikrist er et hovedværk af Rued Langgaard, og musikken er ekstrem eﬀektfuld og
stemningsmættet, blev operaen aldrig opført i
komponistens levetid, da teksten blev opfattet
som „fuldstændig tåbelig“.
Efter succesrige opførelser i Innsbruck (1999)
og København (2002) spilles operaen nu for
første gang efter komponistens egne sceno24

grafiske anvisninger fra 1920’erne, og dermed
får Antikrist endelig den „førsteopførelse“, som
Langgaard drømte om.

DEN STORE MESTER KOMMER

KL. 12.00 – Gratis m. billet til koncerten kl. 11
Sct. Catharinæ Klostergård

SANGE I KLOSTERGÅRDEN

Elisabeth Fischer, sopran
Anette Signe Pedersen, sopran
Diana Haugland, mezzosopran
KL. 15.00 – Gratis
SeminarieHuset

ANTICHRIST

FREDAG DEN 4. SEPTEMBER

Lars von Trier: Antichrist (2009) (108’)
Introduktion ved Peter Aalbæk Jensen

Med Langgaardkenderen Thomas Dausgaard i
spidsen for en række førende, danske solister er
der lagt op til en kultisk musikoplevelse uden
sidestykke i Ribe Domkirke.

KL. 11.40 – Gratis
Ribe Katedralskole

KL. 20.00 – Entré 250 kr.
Domkirken

SOLISTER
SIGNE ASMUSSEN: sopran
TRINE BASTRUP MØLLER: sopran
DAVID DANHOLT: tenor
MAGNUS VIGILIUS: tenor
MICHAEL KRISTENSEN: tenor
JØRN PETERSEN: baryton
JOHANNES MANNOV: baryton
BISKOP ELOF WESTERGAARD

KL. 15.00 – Entré 120 kr.
Domkirken

Sangere fra Esbjerg Koncertkor og
Ribe Kammerkor
Sønderjyllands Symfoniorkester
DIRIGENT
Thomas Dausgaard
ISCENESÆTTELSE
Esben Tange
BILLEDPROJEKTIONER OG LYSDESIGN
Lars Egegaard Sørensen

FÆLLESTIME

Esbjerg Ensemble

CARL NIELSEN – LAUB – OPGØR

Philip Smith-Madsen, orgel
Birgitte Ebert, orgel

ANTIKRIST

SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER

KL. 10.00 – Gratis
Domkirken

HØJMESSE

Musik af Nielsen og Langgaard
KL. 20.00 – Entré 120 kr.
Sct. Catharinæ Kirke

SKAL DET ABSOLUT VÆRE CARL …

Berit Johansen Tange, klaver
Lars Egegaard Sørensen, lysdesign
Esben Tange, koncept og fortælling
KL. 22.30 – Entré 60 kr.
Domkirken

STEMMER I DOMKIRKEN

Bo Gunge, Uropførelse af nyt værk
Birgitte Ebert, orgel
Benjamin Friis Nielsen, klaver
Lotte Glæsel, orgel

KL. 13.00 – Gratis
Processionsgangen

KAMPEN FOR ANTIKRIST

Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen
KL. 15.00 – Entré 120 kr.
Sct. Catharinæ Kirke

HUMORESKE

Esbjerg Ensemble

Billetter og flere oplysninger:
www.langgaardfestival.dk
Festivalbillet, der omfatter alle koncerter og en Antikristforestilling, koster 650 kr.
Evt. overskydende billetter sælges ved døren ½ time før.
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Børne- og Pigekoret

Arrangementer og koncerter, juni til september

ARRANGEMENTER OG
SOMMERKONCERTER
Korfestival

BØRNEOG PIGEKOR
BØRNEKOR

Optager piger og drenge fra 3.–6. kl.
Der er ingen optagelsesprøve. Der undervises i nodelære, rytmer,
hørelære og ikke mindst sang. Her arbejdes med krop og bevægelse. Børnene får et godt kendskab til sange og salmer samt bliver
fortrolige med domkirkens fantastiske rum og akustik.
En til to gange om året afholdes der korstævne. To til tre gange
om året synger koret til tjenester i domkirken eller Seem kirke.
Der øves i processionsgangen overfor domkirkens turistindgang
hver torsdag kl. 14.30–15.20 (dog ikke i skolernes ferier).

PIGEKORET

Optager fra 7. kl.–3. g, i cirka alderen 13–19 år.
For optagelse i koret skal man til en kort audition. (Man må gerne
synge sammen med en veninde, hvis man ikke bryder sig om at
synge alene).
Pigekoret synger i domkirken eller i Sct. Catharinæ kirke cirka
en gang om måneden enten til gudstjeneste, stævne eller koncert.
Deltagelse i disse udløser løn – mellem 70 og 115 kr. pr. tjeneste,
alt efter klassetrin.
Cirka hvert andet år er Pigekoret på udlandstur. Næste gang er i
2017.
Der øves i processionsgangen overfor domkirkens turistindgang
hver torsdag kl. 15.30–17.00 (dog ikke i skolernes ferier).
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Domkirkens pigekor er netop
kommet hjem fra Nordbusang,
en korfestival i Finland. Her
deltog i alt 350 børn og unge
fra hele Norden. 4 dage med
sang og fællesskab på tværs af
grænserne. Nye venskaber blev
knyttet, fællesskabet blev styrket, og glæden ved sang blev
yderligere forstærket.
Afslutningskoncerten i
Tapiola Hall, Helsinki, bød på
et stort fællesværk for alle 350
sangere. Desuden var der indslag fra 4 workshop-grupper,
hvoraf Domkirkens Pigekor
deltog i de 2. En imponerende
koncert med unge sangere, der
viste det bedste, de havde i sig.

Kor-start efterår 2015

Torsdag den 20. august begynder den nye sæson for Børneog Pigekorene.
At synge i kor er gratis.
Mød op til første korprøve eller
ring til korleder, Lotte Bille
Glæsel, 28 92 58 35 for yderligere oplysninger.

ONSDAG DEN 17. JUNI
KL. 8.00 – Billet 200 kr.

MENIGHEDSTUR

Turen går i år til Østjylland.
Se side 22 for detaljeret program.
Parkering syd ved Silvan.
SØNDAG DEN 21. JUNI
KL. 8 – Gratis

MARATONSANG

Der synges fra Højskolesangbogen
18. udgave.
Se side 23 for detaljeret program.
Domkirkepladsen.
TORSDAG DEN 3. – SØNDAG
DEN 6. SEPTEMBER
Se side 25 for tider og priser.

RUED LANGGAARD
FESTIVAL 2015

I alt 15 arrangementer med opera,
koncerter, happenings, foredrag,
billeder og film.
Ribe Domkirke.

Alle dage 45-minutters koncerter:
Orgelkoncerterne vises på storskærm.

TIRSDAG DEN 21. JULI
KL. 11– Entré 30 kr.

LØRDAG DEN 20. JUNI
KL. 11 – Gratis

Jennifer Chou, der er født i Hong
Kong og uddannet i Chicago og
Paris, bor nu i Melbourne, Australien,
hvorfra hun spiller koncerter i indog udland og underviser orgelstuderende. På programmet står bl.a. større
orgelværker af J.S. Bach.

KORKONCERT

Rendsburger Kantatenchor St. Marien,
der dirigeres af kantor ved St. Marien
i Rendsburg Volker Lindhardt, har
eksisteret siden 1924. Det er en fast
bestanddel af Rendsburgs kulturelle
liv og står i den forbindelse for opførelser af en lang række større og mindre
værker med orkester eller a cappella.
TIRSDAG DEN 7. JULI
KL. 11 – Entré 30 kr.

ORGELKONCERT

Domkirkens egen organist siden
2000, Birgitte Ebert, spiller værker
af bl.a. César Franck og Peter Møller.
Entré 30 kr.

ORGELKONCERT

TIRSDAG DEN 28. JULI
KL. 11– Entré 30 kr.

ORGELKONCERT

Den polske organist Andrzej Szadejko,
der er prisvinder ved en lang række
orgelkonkurrencer og som underviser i orgelspil ved konservatoriet i
Gdansk, sidder her ved Domkirkens
store orgel.

TIRSDAG DEN 14. JULI
KL. 11– Entré 30 kr.

TROMPET OG
ORGELKONCERT

Fra Ribes engelske venskabsby Ely
kommer den engelske organist
Alexander Berry, der til daglig arbejder
ved katedralen i Ely, bl.a. som leder
af kirkens pigekor. Med sig har han
trompetisten Chris Parsons, og sammen spiller de værker af bl.a. Hakim,
Martini og J.S. Bach.
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kirkekontoret i god tid på tlf. 75 42 03 50

Gudstjenester
i Ribe Domkirke

Gudstjenester
i Seem Kirke

Juni

Juli

August

September

Juni

Juli

August

September

SØNDAG DEN 7. JUN
KL. 10
1. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 5. JUL
KL. 10
5. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 2. AUG
KL. 10
9. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 6. SEP
KL. 10
14. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 7. JUN
KL. 10
1. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

Der henvises i juli måned
til Domkirken

SØNDAG DEN 2. AUG
KL. 10
9. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 6. SEP
KL. 10
14. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 14. JUN
KL. 10
2. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 12. JUL
KL. 10
6. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 9. AUG
KL. 10
10. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 13. SEP
KL. 10
15. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 14. JUN
KL. 10
2. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 9. AUG
KL. 10
10. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 13. SEP
KL. 10
15. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 21. JUN
KL. 10
3. søndag efter trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 19. JUL
KL. 10
7. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak.
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 16. AUG
KL. 10
11. søndag efter trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 20. SEP
KL. 10
16. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak.
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 21. JUN
KL. 10
3. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 16. AUG
KL. 10
11. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 20. SEP
KL. 10
16. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 28. JUN
KL. 10
4. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 26. JUL
KL. 10
8. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 23. AUG
KL. 10
12. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 27. SEP
KL. 10
17. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 28. JUN
KL. 10
4. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 23. AUG
KL. 10
12. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 27. SEP
KL. 10
17. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 30. AUG
KL. 10
13. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
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SØNDAG DEN 30. AUG
KL. 10
13. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken
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LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 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 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
V. Støckens Plads 4, Ribe
kontaktperson: Hanne Steinmeier
Tlf. 75431278
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBEHVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten
MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

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

gruppeleDer
Jens Steinmeier, Grydergade 9B
Tlf. 61 50 53 14
jenssteinmeier5@gmail.com
kasserer
Jens Kr. Kristensen, Kløvertoft 12
Tlf. 75 44 54 72
BÆVERFLOK
Mandag kl. 17.00–18.30
Anita Nielsen, Ternevænget 2
Tlf. 60 86 28 70
ULVEFLOKKEN WARDHA
Onsdag kl. 18.30–20.00
H. C. Debel, Jedsted Klostervej 57
6771 Gredstedbro
Tlf. 40 50 55 54
JUNIORTROP PERGANGA
Tirsdag kl. 19.00–21.00
Kløvertoft 9
jane@dhjdata.dk
Tlf. 29 84 95 36
SPEJDERTROP VALDEMAR SEJR
Mandag kl. 19.00–21.00
Rasmus Klindt
Dronning Dagmars Vej 19 st.
rasmus@aphyxion.dk
Tlf. 28 57 93 82
SENIORTROP
RIBERHUSRIDDERNE
Tirsdag kl.19.00–21.00
Morten Maskov, Rønnevej 17
maskov93@hotmail.com
Tlf. 30 58 72 22

»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 / 26 95 86 34
åbningstiD:
Man–fredag
kl. 13.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00
– din hjælp gør forskellen
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KIRK – Grafisk Design · facebook.com/KirkGrafiskDesigneri

INDHOLD
Fingre, der former ler til tegl
Min domkirke – En kæmpekirke og en lille dreng
Ord på vej – en ny forbindelse mellem Ribe Katedralskole og Domkirken?
Prædiken – 70-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2015
Kannikegården – Tale ved rejsegildet den 10. april 2015
Portrætserie – Folmer Iversen
Domkirkens pige- og børnekor.

