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Grydergade 11
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POUL KARSTENSEN
Tøndervej 36
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TAGE ROSENSTAND
Engdraget 43
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e_rosenstand@hotmail.com
KARSTEN ESKILDSEN
Sct. Laurentii Gade 4
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kaes@mail.dk
HENNING KRUSE
Østerfenner 8
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hkruse@stofanet.dk
HENRIK NOER
Gravsgade 26
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henrik@noerhuset.dk
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Nørrelundparken 1b
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henrikpr@stofanet.dk
DAGMAR WARMING
Nørrelundparken 7c
Tlf. 20 61 70 62
dagmarwarming@gmail.com
MEDARBEJDER
REPRÆSENTANT
HENRIK RAVN
Seminarievej 39
Tlf. 24 27 60 11
hr@hravn.dk

RIBE DOMKIRKE
Torvet, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 06 19
kirken@ribe-domkirke.dk
1. kirketjener
HENRIK RAVN, Seminarievej 39
Tlf. 24 27 60 11, hr@hravn.dk
2. kirketjener
FOLMER IVERSEN
Gredstedvej 7, 6771 Gredstedbro
Tlf. 23 26 16 28
folmer.i@hotmail.com

KORDEGNEKONTORET
Gravsgade 50
Tlf. 75 42 03 50
Kontortid:
Man–fredag
kl. 9.00–12.30
Torsdag tillige
kl. 14.30–17.00
Kordegn Anne Marie Sørensen
anms@km.dk
Kordegn Susanne Severin Poulsen
ssp@km.dk
Fødsler og dødsfald skal anmeldes
til kordegnekontoret.
Henvendelse ved kirkelige handlinger (dåb, vielse, begravelse) kan ske
enten til kordegnekontoret eller til
en af kirkens præster.

ÅBNINGSTIDER FOR BESØG
November–marts
kl. 11–15.00
April
kl. 11–16.00
Maj–september
kl. 10–17.00
Oktober
kl. 11–16.00
Uge 7 og uge 42
kl. 11–17.00
På søn- og helligdage kl. 12.00
Uge 27 til 33
kl. 10–17.30
Der tages alle dage forbehold for
kirkelige handlinger.
Guidede ture arrangeres igennem
turistbureauet, tlf. 75 42 15 00.

RIBE KIRKEGÅRDE KONTOR
Gravsgade 50
Tlf. 75 42 01 60
Kontortid
Man–torsdag
kl. 9.00–12.00
Torsdag tillige
kl. 14.00–16.00
Kirkgårdsleder Hanne Gerken
mail@ribekirkegaard.dk

PRÆSTER
Domprovst Jens Torkild Bak
Albert Skeels Gade 11
Tlf. 75 42 02 48
Provstikontoret
Gravsgade 50, 1. sal
Tlf. 75 42 56 44
jtb@km.dk

ORGANISTER
Domorganist Birgitte Ebert
Tlf. 75 44 10 02 / 51 34 29 66
beb@km.dk
Domkantor, organistassistent
Lotte Bille Glæsel
Tlf. 28 92 58 35
lottebilleg@gmail.com

Sognepræst Torben Bramming
Puggardsgade 3
Tlf. 21 85 23 81
tb@km.dk

Kære Domsogn

I disse dage bades Domkirken i ekstraordinære musikoplevelser med Rued Langgaard festivalens spændende program, hvor værker af Rued Langgaard konfronteres
med Carl Nielsen i anledning af 150-året for hans fødsel. Også kirkebladet sætter
skarpt på Carl Nielsen med dette nye nummer: underspillet i valget af forsidemotiv
og mere konkret i Karsten Eskildsens artikel om Nielsens betydning for den folke
lige og kirkelige sang.
Men kirkebladet byder også på mere og andet! Per Dalgaard fortsætter rækken af
interviews med de mennesker, der arbejder ved Domkirken, denne gang domkantor Lotte Bille Glæsel. Vi har lokket Sarah Højbjerg Hestehave til at fortælle om sit
forhold til Domkirken i vores faste artikelserie Min Domkirke. Så var domsognet
på udflugt en dag i juni til Fængselsmuseet i Horsens, og Knud Jensen beretter
om turen, som var fyldt med spændende oplevelser og nye indsigter på trods af et
noget skiftende vejr. Kannikegården tager form og forventes at kunne tages i brug i
midten af december, hvilket Tage Rosenstand oplyser os om samt orienteringer om
status på byggeriet. Selv tager jeg ordet i en prædiken, som kredser om menneskets
kamp med følelsen af, at tiden skrumper ind.
Sidst, men ikke mindst finder man i bladet, foruden gudstjenester og koncerter,
omtalt en række arrangementer, som de kommende måneder byder på: sangaftener,
senioreftermiddage og lørdagsuniversitet om fænomenet tro.
God fornøjelse med læsningen!
Signe von Oettingen
Sognepræst

Sognepræst Signe von Oettingen
Garvergade 14, 6240 Løgumkloster
Tlf. 21 51 17 75
siv@km.dk
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En fødselar fejres …
Af Karsten Eskildsen

CARL
NIELSEN

150ÅR
Overalt er 150-året for Carl
Nielsens fødsel blevet markeret
i Danmark. Her i Ribe bl.a.
som den naturlige ledsager
til Rued Langgaard ved den
forestående Langgaard-festival.
Rued Langgaards antipati mod
Nielsen er velkendt, men man
kan dårligt hævde, at følelserne
var gengældte, al den stund
Carl Nielsen kun i henhold
til en usikker mundtlig kilde
overhovedet har forholdt sig til
en dengang ganske ung Rued.
Historisk var der dog flere store
modsætninger mellem de to,
4

bl.a. i deres respektive forhold
til det kirkelige: Rued Langgaard ernærede sig livet igennem – og som bekendt med
vekslende held – som organist
og skrev derfor naturligt en
mængde kirkemusik. Det gjorde Carl Nielsen ikke. Selv erklærede han, at selvom han nok
vedgik sig sin kristne kulturarv,
så så han sig ikke som troende
kristen hverken i traditionel eller institutionel forstand. Han
var en stor beundrer af Bach og
Mozart, men f.eks. mente han
sig i 1906 i stand til at definere

sidstnævntes kirkemusik som
værende „uden al betydning“.
Unægtelig hårde ord når man
betænker, at han altså med et
pennestrøg afskriver værker
som Mozarts Requiem, den
store messe i c-mol, ja selv Ave
Verum foruden en mængde
anden vidunderlig musik!

Den folkelige sang

Næppe nogen komponist har
spillet så stor en rolle for vor
folkelige sang som netop Carl
Nielsen. Således er han med
35 melodier fortsat den stær-

Gipsafstøbning af Anne Marie
Carl-Nielsens bronzerelieffer
fra Domkirkens Kathoveddør
(venstre felt): Længst til venstre
er hendes mand, komponisten
Carl Nielsen, anvendt som model,
mens parrets 8-årige søn, Hans
Børge, ses forrest. Ifølge datteren
Anne Marie Telmányi er kvinden
bagerst familiens hushjælp, Maren
Hansen, men begge piger/kvinders
identitet er omdiskuteret.

kest repræsenterede komponist
i Højskolesangbogen. Men
selvom han efterlod sig mere
end 50 salmemelodier beregnet på menighedens sang, så
har vi i Den Danske Koralbog
imidlertid kun ni! Naturligvis
kan man sige: „Sikke fantastiske ni!“, men det vil klinge
lidt hult, når man betænker, at
i hvert fald de to, „Guds fred
er mer end englevagt“ og „Nu
sol i øst oprinder mild“ reelt
ikke synges ret meget. De er
gode og fortjener større udbredelse, især den førstnævnte

til Grundtvigs tankevækkende
tekst, men de er såmænd ikke
i Nielsens egen mesterklasse
som flere af de øvrige syv, f.eks.
„Min Jesus, lad mit hjerte få“,
„Mit hjerte altid vanker“ eller
„Tunge mørke natteskyer“.

Alternativ kirkestil

Carl Nielsens første salmemelodi blev den mesterlige
melodi til „Påskeblomst! Hvad
vil du her?“, som han skrev
allerede i 1910 til en opførelse
af Grundtvigs dramatiske digt
„Paaske-Lillien“. Nogle af de

vers, der i dag udgør salmen,
indgår som henholdsvis prolog
og epilog til det egentlige drama, der ved Jesu grav udspiller
sig mellem en farisæer, nogle
romerske soldater og en engel
og handler om betydningen
af det, der er passeret. Via
Højskolesangbogen blev salme
og melodi kendt op igennem
1920-erne og blev derpå indlemmet i Den Danske Salmebog fra 1953. Selvom den altså
blev til uden menighedssangen
for øje, er den alligevel et godt
eksempel på dét, der senere
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Fotoserie af den ca. 22-årige
Carl Nielsen. Billederne er
optaget i Nykøbing Mors,
hvortil han var taget på
udflugt sammen med en
ungdomskæreste fra Salling. De
er optaget som en spøg, men
viser alligevel ikke så lidt om
den musikalske fynbos talenter.

blev Nielsens „alternative kirkestil“: den har hans karakteristiske, rolige, men ikke desto
mindre stærkt appellerende
begyndelse. Melodien bevæger
sig derpå logisk videre, men
vel at mærke på grundlag af et
mere udfordrende harmonisk
grundlag. Efter et melodisk set
relativt dramatisk højdepunkt
på „Hvem mon, tænker du har
lyst“ (1. vers) bevæger melodien sig nedad til en rolig og
afklaret slutning, der rytmisk
trækker på genkendelige elementer fra de foregående i alt
16 takter.

den tidlige lutherske tradition.
Men dette særlige præg blev
ikke bifaldet af hans i øvrigt
gode og respekterede ven,
Thomas Laub, som forelagt et
udvalg af melodierne direkte
gav sin kritik udtryk, bl.a. i
konstateringen af, at Carl Nielsen tydeligvis „ikke var barn af
huset“! Og så stor blev Laubs
indflydelse på det 20. århundredes kirkesang, at Carl Nielsens
enestående placering i dansk
musikkultur ikke kunne sikre
ham en plads i menighedssangen, der afspejler hans betydning for den folkelige sang.

Det er ikke den letteste melodi at synge, men indeholder
netop de elementer, som Carl
Nielsen senere gjorde til det
centrale i den folkelige sang:
noget genkendeligt, men samtidigt musikalsk udfordrende.
Herved blev folkelige melodier
og altså også hans kirkelige
melodier mere til selvstændige
musikalsk-kunstneriske udtryk
end „blot“ musikalske bærere
af en (kirkelig) tradition. Carl
Nielsens melodier er således
mere selvberoende kunst end
eksempler på en funktionel
praksis. Hans musik havde
større kunstneriske ambitioner
end blot at „fungere“!

Ægteskabet med
Anne Marie Carl-Nielsen

Den gode ven
Thomas Laub
Ægteparret Nielsen ca. 1928.
De havde levet adskilt 1915–
1922 (formelt separeret fra
1919), men genoptog herefter
samlivet indtil Carl Nielsens
død i 1931. Deres fælles adresse
var Frederiksholms Kanal 28,
hvor Anne Marie disponerede
over en legatlejlighed med
tilhørende stort atelier.
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Fra 1914 til 1919 skrev Carl
Nielsen yderligere 49 salme
melodier, som han udgav i
samlingen „Salmer og Aande
lige Sange“. Mange af disse
bærer samme, tydelige Nielsen
præg, selvom mange af dem,
f.eks. „Min Jesus, lad mit hjerte
få“, inddrager elementer fra

Carl Nielsens salme-produktion skyldtes primært hans opståede interesse for den folkelige sang omkring 1914, men
var også næret af en samtidig,
dyb krise i hans ægteskab. Han
var gift med billedhuggeren
Anne Marie Carl-Nielsen, som
i modsætning til sin mand følte
sig hjemme i sin kristentro, og
salmerne blev en både kunstne
risk og personlig bestræbelse
på at komme åndeligt overens
med hustruen og familiens liv
i det hele taget. Således skriver
han i februar 1914 til sin kone:
„Den [Mit hjerte altid vanker]
er vistnok den smukkeste jeg
endnu har komponeret. Jeg er
så glad ved denne melodi at jeg
må spille den af og til for mig
selv; den er så ligefrem at du
måske ved at høre den første
gang vil synes, du har kendt
den helt fra din spædeste barndom af“.
Der skulle dog gå næsten
otte år, inden troen på denne
næsten kosmiske samklang bar

frugt, og ægteparret genoptog
samlivet.

Kirkemusik i kirkeligt og
musikalsk perspektiv
I de sidste år før sin død i 1931
skrev Carl Nielsen en række
kirkeligt orienterede værker,
som på hver sin måde nok en
gang understreger det musikalske indhold snarere end den
praktiske anvendelse. I 1929
skrev han „29 smaa Præludier
for Orgel“, der nok kan bruges
som (korte!) gudstjeneste
præludier, men primært er
stærke kompositioner i det lille
format, omtrent ligesom de
folkelige sange er det. Samme
år skrev han tre motetter for
a cappella-kor, men karakteristisk nok kom teksten først
til efter musikken, og endelig
skrev han i sit sidste leveår det
store orgelværk „Commotio“,
der er skrevet for kirkeorgel,
men er så udpræget et koncertstykke, at det ikke kan anses
for kirkemusik i traditionel
forstand. Med disse værker
holdt han fast i sin overbevisning om, at kirkemusik ikke
har så meget at byde på, hvis
den først og fremmest er „kirkelig“, men at kirken bliver et
nok så vedkommende sted, når
den kirkemusikalske praksis
primært hviler på et kvalitativt,
musikalsk perspektiv. Det er en
udfordring for både kirke og
musik, som vor fejrede nationalkomponist satte fokus på,
og som stadig er gyldig. ◊
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Sara Højbjerg Hestehave, Hjerting v. Esbjerg

MIN DOMKIRKE
DER HAR JEG ROD, DERFRA
MIN VERDEN GÅR
Det hele begyndte en novemberdag i 1985. Mine forældre
kom hjem til Grydergade, kun
et stenkast fra Ribe Domkirke.
Med sig havde de mig. De fleste ripensere husker ikke deres
første møde med Domkirken,
heller ikke jeg – men det var et
værdifuldt et af slagsen, og man
må sørme sige, at der er bygget
mange minder på siden da.

Der har jeg rod

Helt fra barnsben har jeg været
meget hjemmevant i Ribe
Domkirke. Jeg erindrer tydeligt de mange søndage, hvor
min mor gjorde rent, og hvor
min far og jeg „tog flugten“.
Tit og ofte gik turen til byens ubestridte vartegn – den
store Domkirke, som dengang
uden tvivl virkede endnu mere
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monumental og ærefrygtindgydende på mig, end den gør
i dag.
Her tilbragte min far og jeg
tiden med at studere og snakke
om alle de spændende historier,
kunstværker og finurlige
detaljer, som Domkirken har
at byde på. I kirkens kolossale
rum var der plads til både de
store og små tanker, til drømme og til fantasi. Som en
særlig stærk erindring husker
jeg trasketuren op ad de 248
trappetrin gennem Borgertårnet. Og ja, vi talte dem alle –
hver gang. Jeg husker tydeligt
den blanding af fascination og
frygt, som jeg følte, når vi kom
forbi den store klokke – bare
den nu ville lade være med at
ringe, lige når vi gik forbi!
Når vi endelig nåede toppen,

var den storslåede udsigt vores
belønning: her gjaldt det om
at finde vores hus, børnehaven,
Slotsbanken og alle de andre
kendte steder.

Derfra min verden går

Domkirken fortsatte med at
spille en stor rolle gennem
resten af min barndom. Som
10-årig startede jeg i kirkens
børne- og ungdomskor og havde mange spændende oplevelser hermed, blandt mange kan
nævnes deltagelsen i tv-programmet Før Søndagen, en tur
til korstævne og koncert i Helsinki, og så de mange skønne
gudstjenester „hjemme“ i vores
egen kirke.
Da jeg senere flyttede til
Aarhus for at studere og ind
i mellem var på weekend

hjemme, blev jeg ofte hentet
af mine forældre ved toget i
Bramming. På trods af den
kilometerstore afstand, var
Domkirken der altid til at byde
mig velkommen i horisonten
- velkommen hjem! Ligeledes
har jeg ofte følt, at først når vi
havde rundet Domkirken ved
gudstjeneste, en tur rundt om
kirken eller en tur op i tårnet,
var ribebesøget fuldendt. På
disse og mange andre måder,
har Domkirken altid stået som
det ultimative symbol på mit
tilhørsforhold til Ribe og på
den tro, som giver mig ro, glæde og tryghed, uanset hvor på
livets vej jeg måtte befinde mig.

ikke tvivl om, hvor brylluppet
skulle stå. Det var en stor dag.
Og som så ofte før, var Domkirkens rum fyldt med både
tro, håb og kærlighed. Oplevelsen, glæden og stoltheden var
intet mindre end fuldendt, da
min far førte mig op ad kirkegulvet, forbi min mor, resten af
vores familie og vore venner, og
op til alteret, hvor min tilkommende ventede. Foran alteret
stod også min storesøster,
der til daglig er sognepræst i
Sønder Stenderup ved Kolding
– og hun foretog vielsen.
Jeg husker, at mange af gæsterne spurgte, om ikke kirken
føltes kold og stor, når nu vi
ikke kunne fylde samtlige kirMen størst er kærligheden kebænke, men nej, den føltes
og føles helt perfekt, varm og
Da min mand friede til mig
rummelig.
i 2010, var der således heller

På den måde kan man sige, at
ligesom med så mange andre
ting, så handler det at tro og gå
i kirke ikke om mængde, men
om indhold.

Et fikspunkt for livet

Den dag billedet til artiklen her
skulle tages, står jeg et øjeblik
og venter udenfor. Her nyder
jeg solens varme stråler og de
høje mures ro midt i byens og
turisternes summen. Et ældre
ægtepar kommer ud fra kirken,
kvinden vender sig kort rundt,
smiler og siger til sin mand,
„Ja, den er altså imponerende,
hvor var det godt at se den
igen“. Jeg kunne ikke have
valgt bedre ord til at opsummere mit forhold til Ribe Domkirke – den er et fikspunkt for
livet, både før, nu og siden! ◊
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Kannikegården – Byggeriet tager form
Af Tage Rosenstand

KANNIKEGÅRDEN
I skrivende stund tager Kannikegården virkelig form: model
og papir kan være overskueligt
og taknemmeligt. Virkeligheden er noget andet. Bygningen er nu så langt fremme
i byggeprocessen, at man klart
fornemmer størrelse og indpasning i området.
Med den valgte teglfarve kan
det nu konstateres, at byg-

ningen falder fint ind i billedet
med nabobygningerne: Den
Gamle Arrest, Processionsgangen, Porsborg, Det gamle Rådhus og Domkirken: døm selv!
Medens bygningen endnu
fremstod med det sorte tjærepap, forekom den meget stor
og dominerende, men med
tegllægningen fornemmes

Sydflader på Kannikegården.
Gavlkanten, hvor man tydeligt kan se tombak og tegl.
10

bygningen mindre. Når man
betragter teglet kan man se, at
det er håndfremstillede sten,

idet der er stor variation i stenenes farve og form, det giver
et fint spil. Teglstenen, som
der skal bruges ca. 5.000 af,
vejer ca. 16 kg og er fremstillet
i flere størrelser og faconer.
Husets rygning og de skrå
kanter ved gavlene består af
en skinne i tombak, som er en
kobber-zink-legering, der ret
hurtigt får en brunrød farve.
Tagrenderne bliver skjult i en
„tagrende“ fremstillet af sammenlimede teglflader og af samme lertype som det øvrige tegl.

Huset

Husets indre: Salen.
Menighedsrådet regner med at kunne tage bygningen i brug inden jul.

Husets ydre venter endnu på
glasinddækningen i stueetagen.
Den giver mulighed for et flot
indkig til ruinen og til indgangspartiet i Kannikegården.
Bag facaden er håndværkerne i
fuld gang med at opstille skillevægge, lægge gulve, trække
ventilationsrør og føre el-ledninger, hvilket man ikke kan
fornemme, når man kigger på
bygningen udefra. Nu kan man
indenfor fornemme, hvordan
husets indretning bliver.

Udenomsareal

Byggeriet holder tidsplanen
med enkelte forskydninger
mellem nogle entrepriser, men
slutdatoen i midten af december holder endnu. Entreprenørerne har arbejdet med en stor
grad af hensyn til naboer og
det liv, som hører pladsen til,
samt i forhold til kirkens virke.
I efteråret bliver domkirkepladsen så færdiggjort helt ind mod
den nye bygning. Det bliver
et fint areal med rimeligt læ
fra Processionsgangen og giver
mulighed for at betragte Dom-

Ruinen uden beskyttelse.
Ruinen vil efter planen kunne blive oplyst om aftenen, og i nattetimerne kan
publikum selv tænde for lyset og i mørket få et indtryk af den 900 år gamle ruin.

kirkens sydside på en passende
afstand.
Gaden Rykind bliver repareret,
så der igen kan foregå trafik af
gående ad den vej.
I samme periode bliver havedelen, som omkranses af
en halvhøj teglstensmur mod
Sønderportsgade og Rykind
færdiggjort. Muren vil lukke
åbningen i gadeforløbet. I muren bliver der isat en gitterlåge,
hvorigennem man kan komme ned i havens to niveauer,
og hvorfra man gennem glas
kan se ruinen og endvidere

fortsætte videre mod Skolegade. I haven bliver der plantet
forskellige vækster, som skal
vokse op ad de rå betonmure.
Et enkelt træ vil der også blive
plads til. ◊
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Portrætserie – Domkirkens medarbejdere – Domkantor Lotte Bille Glæsel.
Af Per Dalgård

HUN VIL VÆRE NOGET VED

MUSIKKEN

Man ser hende måske ikke så
ofte i Domkirken, hverken
til hverdag eller til gudstjenesterne. Men hun er der og det
høres hele tiden. Enten spiller
hun nemlig orgel, som vikar
for domorganisten, der jo også
holder fri en gang imellem,
eller også leder hun korene.
Lotte Bille Glæsel hedder den
erfarne og venlige kvinde, som
er bærer af den fine titel „domkantor“. Hun er uddannet
kirkemusiker og korleder fra
konservatoriet i Aarhus, hvor
hun afsluttede sin diplomeksamen i 1990, og har været på
studieophold i både Østrig og
England. Har i over 35 år ledet
børne‐ og voksenkor forskellige
steder og stået for opførelsen af en lang række kor‐ og
orkesterværker og bl.a. stået i
spidsen som dirigent for Aarhus Bachorkester, Den Jyske
Sinfonietta og Aarhus Strygerensemble.
Hvordan kom du dog ind på
den løbebane?
„Opholdet i Salzburg og Wien
efter gymnasiet var medvirkende. Jeg vidste godt nok allerede, at jeg helst ville være noget
ved musikken, men det var
berigende at være au pair hos
en dansk operasanger i Østrig,
gå til orgelundervisning og korsang i Østrig og så være i operaen 2–3 gange om ugen. Jeg er

jo født og opvokset i Randers
og ud af en musikalsk familie.
Min far, som lige er blevet 80
spillede og spiller stadig jazz,
og han mente, at det burde
jeg også. Min mor trak mere i
retning af det klassiske. Jeg besluttede efter studentereksamen
at søge ind på konservatoriet
i Aarhus og havde aftalt med
mig selv, at hvis jeg ikke bestod
optagelsesprøven, så ville jeg i
stedet læse medicin. Jeg bestod
og det blev min skæbne“.
Lotte fortæller videre, at hendes plan om et liv som kirkeorganist bestemt ikke blev vel
modtaget i familien, som ikke
var kirkelig. Og hun fortsætter:
„På konservatoriet har man en
masse fag, som man ikke anede, man skulle have. Bl.a. havde jeg faget korledelse og det
blev endnu et afgørende punkt
i mit liv. Jeg kunne simpelthen
rigtig godt lide det. Så det blev
efter endt eksamen, ja allerede
før, den vej, jeg gik“.

Frihed under ansvar

Jobs ved Lisbjerg og Skejby
samt Fruering‐Vitved kirker og
korleder en række steder fulgte
de følgende år. Så blev Lotte
ansat ved Vor Frue Kirke i Aarhus, men det viste sig desværre,
at arbejdsmiljøet var rigtig
dårligt: „Jo, det kunne have
været et paradis, der var fantastiske rammer og mulighed
for at lave god musik, men der
var et frygteligt dårligt forhold
med masser af ballade mellem
medarbejderne ved kirken. Det
betød, at jeg simpelthen ikke
kunne holde til at være der og
måtte søge væk“, siger Lotte
Bille Glæsel. Allerede i år 2000
overvejede hun at søge jobbet

som kantor ved Ribe Domkirke, men undlod det, fordi
„jeg havde travlt med mand og
mine to sønner, men jeg var
vild med tanken om det job“.
I 2009, efter at Lotte havde
bestået kandidateksamen i
kor‐ og orkesterledelse, blev det
imidlertid genopslået og Lotte
slog til og fik det.
„Det passede som fod i hose
til mig“, siger hun. Jobbet er
en kombinationsstilling med
48 procent ved Domkirken,
15 procent ved Sct. Catharinæ
Kirke, og resten som under
viser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Dertil kommer et
væld af jobs som leder af forskellige kor i bl.a. Esbjerg, Ribe
og Løgumkloster: „Det bedste
ved jobbet er nok korene, men
jeg elsker også vikarjobbene
for organisterne. Stillingen er
så dejligt varieret, der er lidt af
hvert og jeg kan lide det hele.
Jeg ville dog gerne have mere
tid til at øve orgel, men det er
der simpelthen ikke tid til. Jeg
farer rundt fra Ribe til Esbjerg
til Løgumkloster. Det er i perioder vældig hårdt, men jeg kan
jo lide det.“
Hver morgen kan Lotte Bille
Glæsel stå op i sin bolig på
Torvet 12, se ud over den nye
plads og over på Domkirken,
mens hun hører klokkerne
bimle. „Jeg nyder det hele på
den plads og også tanken om,
at vi snart får endnu bedre
forhold med den nye Kannike
gård. Og så er der lige en ting
jeg vil sige: „Jeg har verdens
bedste kolleger, det værdsætter
jeg umådelig meget. Vi har det
godt sammen og arbejder med
Frihed Under Ansvar“, siger
Lotte Bille Glæsel. ◊
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Prædiken holdt 2. søndag efter trinitatis 1. tekstrække 14. juni 2015 kl. 10
Af Sognepræst Signe von Oettingen

Foroven: Tympanon over
Kathoveddøren med korsnedtagelsen
hvor Kristus ses i midten. Josef af
Aritmathæa og Nikodemus er ved
at løfte ham varsomt ned. Jomfru
Maria står til vestre, og hun holder
sønnens hånd. Disciplen Johannes er
så ked af det, at hele hans skikkelse
er helt sammenknuget: hans nutid er
skrumpet ind.
Forneden: Trekantsrelieffet over
korsnedtagelsen, hvor det vrimler med
mennesker i det himmelske Jerusalem,
som Guds rige. I håbet på dette kan
det indskrumpede liv få nye mulige
erfaringer.

Gegenwartsschrumpfung
Den tysk-schweiziske filosof Hermann Lübbe har indført begrebet „Gegenwartsschrumpfung“, som beskriver en ubalance, vi befinder os i, i en flydende moderne verden, hvor tidens trend ofte
karakteriseres ved forandringsparathed, som så kammer over i en
angst for ikke at kunne følge med. Eller som viser sig i en angst
for at blive kvalt eller at blive kørt over i den uendelige kæde af
nye beslutninger, som aldrig får en egentlig ende.
Lübbe taler om, at vi lever i en tid, hvor nutiden forsvinder.
„Gengenwartsschrumpfung“ kalder han derfor fænomenet.1
„Gegenwart“ er det, vi måske på dansk kunne kalde for nutid,
men det ville ikke ramme kernen. „Gegenwart“ er den „nærværende tid“ eller „tilstedeværelsestiden“, dvs. den tid, vi oplever
som vores erfaringstid og samværstid. Eller udtrykt med Lübbes
ord: den tid, hvor erfaringer, vi har gjort, og forventninger vi gerne vil gøre i fremtiden, har en udstrakthed og hænger sammen.
Skrumper disse to sider, så forsvinder den „nærværende tid“.
Måske kan det uddybes som følgende: Det, vi oplever som
betydningsfuldt i det nærværende, kan være de mennesker, vi er
sammen med, de steder vi opholder os i, de genstande vi omgiver
os af eller de jobmuligheder, vi kan erfare. Alle disse ting har en
holdbarhed i fremtiden. Vi kan regne med, at de også er der om
mange år. Men i en tid, hvor hastighed og forandringsparathed
er det normale, i en kreativitetstid, kan vi ikke mere gå ud fra,
at den „nærværende tid“ har en langtidsholdbarhed. Tværtimod
skrumper den nærværende tid.
Nu kan man sige, at nærvær altid er et øjeblik, men de erfaringer,
disse øjeblikke giver, må have en eftervirkning og klangbund for
at blive betydningsfulde. Hvis de forsvinder, skrumper øjeblikket.
Det får betydning for vores oplevede erfaringer og vores levede
liv. Hvor den nærværende tid skrumper, kan gjorte erfaringer
ikke mere bruges. Man behøver i dag ikke at have levet en langt
liv for at opdage, at ens erfaringer kommer til kort for at forstå
samtiden. Det gamle bliver i dag hurtig forældet. Forandringerne
sker så hurtigt, at vi ikke mere kan bruge vores levede liv til at
forstå nutiden.
„Gegenwartsschrumpfung“ er et problem for vores forandringsparathed, fordi den gør det svært at forandre sig selv.
Der findes en positiv forandringsparathed og en negativ foran14
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SALMER
2 (Lover den Herre)
266 (Mægtigste Kriste)
289 (Nu bede vi den Helligånd)
487 (Nu fryde sig hver kristen mand)
725 (Det dufter lysegrønt af græs)
Nadver
367 (Vi rækker vore hænder frem)

dringsparathed. Forandringer er altid positive, når de som udgangspunkt har menneskets frihed og samvær. Vi oplever os som
værende herre i eget hus. Forandringer er berigende, fordi vi selv
er aktører i dem, selvom vi gør os fremmed ved at bevæge os ind i
noget, vi endnu ikke forstår og endnu ikke kan.
Omvendt er forandringer negative, når det er fremmedgjorte forandringer. Når vi netop ikke mere er herre i eget hus, fordi andre
har villet forandre os. Det behøver ikke at være bevidst. Som om
at nogen bevidst „tvinger“ os til forandring og forandringsparathed. Nej, det ligger nok mere i tidens undertone, at vi bliver nødt
til at forandre os, selvom vi ikke ved hvorfor og hvordan.
Er der dog ingen udvej i denne klaustrofobiske analyse? Er det
den underliggende tone, som vores dåbsbarn i dag vil blive præget af resten af sit liv? Det håber vi jo ikke for lille Theizz, som er
i centrum for sin første fest i dag …
I kirkens kalender befinder vi os efter pinse. I tiden, hvor vi af
ånden er blevet pustet ud i livet for at tage aktivt del i det. De
bibelske tekster i denne periode fokuserer på vores levede liv i
forhold til den treenige Gud, og om hvordan vores liv forandres
sammen med ham.
I dagens tekster hører vi om fester og om en Gud, der opsøger
os med marvfede retter, og som løfter det slør, der dækker over
alle folkene, og som holder dem fanget som en underliggende
anonym magt. Og som lader deres nutid skrumpe ind til det bare
ingenting: Et dødens slør. Og Gud opsluger dette! Med fest og
nærvær! Og giver den indskrumpede tid nye mulige erfaringer,
som kan knyttes til et nyt håb. Han frelste mennesket ud af dens
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Prædiken – fortsat

Arrangementsbeskrivelse
Af Brynhild Tophøj

„Gegenwartsschrumpfung“. Åbnede perspektivet op, så der blev
plads til livet.
Det føltes som at være trådt ind gennem Paradisets døre. Sådan
beskriver Martin Luther det, da han endelige finder en vej ud –
ud af sin kamp, som han førte med sig selv og Gud, fordi han
ikke kunne forstå Guds retfærdighed. Selvom han som munk anstrengte sig for at leve et ulasteligt liv, så følte han sig ustandselig
som synder med en urolig samvittighed, og han kunne ikke være
sikker på, at hans egne gode gerninger kunne forsone ham med
Gud og det anstrengte forhold til Gud, som Luther stod i, og
som var ved at tage livet fra ham. Han skriver. „Jeg elskede ham
ikke; men jeg kom til at hade den retfærdige Gud, der straffer det
syndige menneske.“2 Dette skriver Luther i sin fortale til wittenbergerudgaven af sine latinske skrifter fra 1545 et år før han dør,
og hvor han tænker tilbage på sin troskamp og på den vej, han
fandt ud af den. Og som vi i dag har arvet som et reformatorisk
kerneord: retfærdiggørelsen af tro alene. Det er dette kerneord,
som bliver nøglen til dagens evangelium om manden, som indbød til et stort festmåltid: Han inviterer alle til at smage det, men
de, der melder afbud får ikke en anden mulighed. Hvad er det for
en retfærdig Gud?
Det var det, Luther kæmpede med, og han fandt vejen ud ved at
læse Paulus igen og igen, indtil han pludselig så en sammenhæng
i ordene: for netop igennem ordene åbenbarer Guds retfærdighed
sig, som der står skrevet: Den retfærdige skal leve af tro (Romerbrevet 1,17). Og så begyndte Luther at forstå Guds retfærdighed,
skriver han: den retfærdige lever af Guds gave, og gaven er at
kunne leve sit liv ud af troen. Forstået på den måde, at i evangeliet om Jesus Kristus bliver Guds retfærdighed åbenbaret, som en
skænket retfærdighed, som den barmhjertige Gud retfærdiggører
os med. Denne indsigt gav Luther pludselig en følelses af at være
født på ny og gav ham en udvej, ikke blot ud af det indskrumpede liv, men gjorde også, at han følte, at han ved disse ord trådte
ind i paradiset!
For Guds meninger og hensigter er i sidste ende skjulte for os,
skriver Luther videre, nogle gange føler du dig båret af ham,
begavet med en ganske særlig værdighed, indbudt til festmiddag,
og andre gange kan du ikke finde meningen med det, som sker i
dit liv og du føler, at din værdighed bliver trådt ned. Du kan kun
rigtigt stole på og have tillid til Jesus Kristus og ved at læse om
det liv, han levede. For han levede på Guds kærlighed. Men hans
liv blev taget fra ham, det skrumpede ind og forsvandt. Han når
lige at råbe på korset: „Hvorfor har du forladt mig, min Gud?“
Og Gud viser til påske, at det har han ikke: Gud har ikke forladt
ham!
Derfor, pointerer Luther, gør du det helt rigtige ved at se hen på
Jesus og læse ordene om ham, for at din verden ikke skrumper
ind af alle tidens nødvendigheder, som kan tage livet fra os. ◊
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Hermann Lübbe: Im Zug der Zeit, Springer: Berlin: 2003

DIN KIRKE
DIN KULTUR

Den grønne messehagel er vævet af
Puk Lippmann i anledning af Ribes
1300 års jubilæum.
Den er dekoreret med spirende og
blomstrende erantis og bæres af
præsterne i trinitatistiden foran
alteret til højmesse i Domkirken.

Onsdag d. 24. juni slog Ribe
Domkirke dørene op for et
spændende åbningsarrangement for den nye hjemmeside
www.dinkirkedinkultur.dk. En
hjemmeside med aktivitetsforløb til 4–6 årige børnehavebørn
og undervisningsforløb til
0.–6. klasse.
De deltagende børn fra Vejrup
og Skads skoler, Børnehaven
Egeknoppen Grimstrup og
Børnehuset Kvaglund myldrede
rundt ude og inde og viste, hvor-

dan man arbejder med nogle af
de mange opgaver fra hjemmesiden, imens de indbudte gæster
ankom til arrangementet.
Så var der gallapremiere på
filmen DIN KIRKE DIN
KULTUR efterfulgt af taler
fra formand for Kulturregion
Vadehavet Lisbeth Rosendal,
formand for Esbjerg kommunes kultur- og fritidsudvalg
Jakob Lose og biskop Elof
Westergaard.
Talerne roste hver især det
store arbejde, der ligger bag

hjemmesiden og fremhævede
den gode idé og de mange
muligheder, siden bidrager
med. Et fremragende materiale,
som er lige til at gå til for børn,
lærere og pædagoger.
Som en festlig afslutning fik
alle deltagere hver sin bid af
Dinkirkedinkultur, da der blev
serveret saftevand og kage med
logo på.
Besøg selv hjemmesiden
www.dinkirkedinkultur.dk og
se filmen og hvad hjemmesiden
ellers tilbyder. ◊
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Arrangementsbeskrivelse
Af Knud Jensen · Foto Henning Pedersen

Det var med nogen ængstelse,
at de 36 deltagere i Domsognets udflugt til Østjylland den
onsdag morgen midt i juni
skævede op mod de regntunge
skyer, der hang over Ribe: ville
tørvejret holde – i det mindste
indtil middag? Dette var vigtigt, da turens første besøg ville
finde sted udendørs.
Det gjorde det!
Første stop var ved Egtved
pigens grav nær Egtved. Indtil
for nylig har man troet, at den
unge pige, der her blev begra
vet i en gravhøj i år 1370 f.Kr.,
var kernedansk, hvad hendes
mindesten på stedet da også
oplyser. Imidlertid har den
nyeste forskning vist, at dette
danske bronzealder-ikon højst
overraskende stammer fra
Sydtyskland. Hvordan hun så
er havnet i Danmark, kan man
kun gisne om. Måske er hun
indgået i en ægteskabsalliance
mellem to magtfulde familier
fra to magtcentre i datidens
vigtige handel, hvor danskerne
byttede rav for sydtyskernes
bronze. I dag befinder Egtvedpigen og hendes begravelsesudstyr sig på Nationalmuseet i
København. I en primitiv træbygning ved gravhøjen har man
dog indrettet et fint lille museum
med kopier af fundene.
Fra gravhøjen fortsattes de få
kilometer til Tørskind Grusgrav. Her i den tidligere grusgrav har den verdensberømte
danske billedhugger Robert
Jacobsen sammen med sin
franske „elev“, Jean Clareboudt, ladet opstille ni store
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På venstre side: En dansk kvinde?!
Til venstre: Ved Ravningbroen
Nederst: I Bindeballe Købmandsgård.

EN
UDFLUGTSDAG
I JUNI 2015
landskabsskulpturer i jern, sten
og træ, så de spiller sammen
med stedets imponerende
landsskabsformer. Richard
Kværnø gav os en fin guidet tur
gennem grusgraven. Ud over
de imponerende kunstværker
er udsynet fra grusgraven ud
over Vejle Ådalen en stor oplevelse. Det er Danmark, når det
er bedst!
Inden rundturen i grusgraven
havde selskabet fået serveret
medbragt morgenkaffe med
rundstykker ved indgangen til
skulpturparken.
Det var nu tid til at sætter kursen mod turens hovedattraktion, Fængselsmuseet i Horsens.
Undervejs blev der dog tid til
et kortere ophold ved Harald
Blåtands „Ravningbroen“.
Broen, der var næsten 760 m
lang og 5 m bred, er opført af
Harald Blåtand i 980’erne som
overgangsted over Ravning
Enge ved Vejle Å. I dag ligger

resterne af broen skjult under
det sumpede område; men i
hver ende af broen er opført en
rekonstruktion af brofæsterne.
Broen har været et imponerende bygværk, idet der er anvendt
ikke mindre end 1.800 egestolper med et tværsnit på 30×30
cm og i op til 6 meters længde.
På den videre færd mod Horsens holdt Torben Bramming
et mindre foredrag i bussen om
„De Stærke Jyder“. „De Stærke
Jyder“ er en kristen vækkelses
bevægelse fra 1700- og
1800-tallet, der opstod i området mellem Vejle og Horsens
som en modvægt mod de store
ændringer, som gennemførtes
i oplysningstiden. De fandt
således den nye tids kristendom alt for overfladisk. De var
blandt andet imod indførelsen
af den nye Evangelisk-kristelige Salmebog og indførelsen
af Balles katekismus i skolen i
1791. Man ønskede at beholde Kingos salmebog fra 1699

og Pontoppidans katekismus.
Dette førte til civil ulydighed
mod statsmagten. En strid, der
først endte, da Frederik VI i
1839 gav dem lov til at undervise deres børn i private friskoler efter deres egne ideer. „De
stærke Jyder“ holdt i øvrigt fast
i Kingos Salmebog helt op til
1960!
Ved middagstid nåede vi frem
til Horsens – og nu kom
regnen! Heldigvis havde det
tidligere Horsens Statsfængsel
en primitiv overdækket terrasse. Her krøb vi i ly for regnen
for at spise vores medbragte
madkurve.
Efter frokostpausen fik vi en
1½ time lang rundtur i Fængselsmuseet af 2 yderst kompetente guider. Det blev en
spændende oplevelse.
Statsfængslet var i brug i 153
år indtil 2006. På et tidspunkt
husede det op mod 500 fanger.
Efter nedlæggelsen i 2006 om-

dannedes det til fængselsmuseum. Det er gjort på den nænsomme måde, at fængslet i det
store og hele fremstår, som det
fremstod den sidste dag, det
var i brug. Med moderne hjælpemidler har man dog gjort
besøget ekstra oplevelsesrigt.
Overalt møder den besøgende
livet i det tidligere fængslet
som levende skyggebilleder på
væggene – en effektfuld detalje!
Vore guider fortalte levende
om livet i fængslet og fremviste
cellerne for nogle af de mest
prominente af dets fanger:
storsvindleren tidligere justitsminister Alberti, udbryderkongen Carl August Lorentsen, der
kun tilbragte 5 år af sit voksne
liv uden for landets fængsler og
Mozart Lindberg, der i 1938
bortførte sognepræst Philipsen
fra Gram i en trækasse på en
lastbil og derefter forhandlede
løsepenge med hans kone.
Vi fik også historien om henrettelsen af den sidste danske

morder i 1892, lige som vi fik
fremvist øksen, hvormed han
blev halshugget i fængselsgården. Under fremvisningerne
gav guiderne levende levnedsbeskrivelser af de berømte fanger. Mere fredelig var besøget
i fængselskirken, hvis inventar
og udsmykning var udført af
indsatte.
Efter besøget i Horsens kørte
vi til Købmandsgården i
Bindeballe, hvor et veldækket
kaffebord ventede. Bindeballe
Købmandsgård står som et
levende eksempel på en blandet
landhandel, som den så ud i
første halvdel af 1900-tallet.
Mange af de varer, der kunne
købes i købmandsbutikkerne
på den tid, kan man stadig
købe i Bindeballe.
Efter en rundgang i butikken
og en mindre handlen samme
sted, vendte vi ved aftenstid tilbage til Ribe efter en dag fyldt
med spændende oplevelser. ◊
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Arrangement – Rued langgaard festival 2015
Torsdag den 3. – søndag den 6. september

Billetter og flere oplysninger:
www.langgaardfestival.dk

Antikrist – Rued Langgaard versus Carl Nielsen

Festivalbillet, der omfatter alle
koncerter og en Antikrist-forestilling,
koster 650 kr.
Evt. overskydende billetter sælges ved
døren ½ time før.

RUED LANGGAARD FESTIVAL 2015

PROGRAM (med ret til ændringer):
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

KL. 16.30 – Gratis
Domkirkepladsen

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

CARL NIELSENS MUSIKALSKE
DANMARK

CARL NIELSEN, VOR STORE
KOMPONIST – FESTIVALÅBNING
Kor, fællessang m.m.
Kl. 19.00
Det gamle Rådhus

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.

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.
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
Ribe Kammerkor og Esbjerg Koncertkor

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“.

Sønderjyllands Symfoniorkester
Dirigent: Thomas Dausgaard
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SANGE I KLOSTERGÅRDEN

Elisabeth Fischer, sopran
Anette Signe Pedersen, sopran
Diana Haugland, mezzosopran
Hans Thorslund Andersen, baryton

Ved Jens Cornelius

KL. 15.00 – Gratis
SeminarieHuset

KL. 20.00 – Entré 250 kr.
Domkirken

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

ANTIKRIST

FREDAG DEN 4. SEPTEMBER

ANTICHRIST

Kl. 19.00
Det gamle Rådhus

INTRO TIL ANTIKRIST

Ved Jens Cornelius
KL. 11.40 – Gratis
Ribe Katedralskole

FÆLLESTIME

KL. 20.00 – Entré 250 kr.
Domkirken

Esbjerg Ensemble

ANTIKRIST

KL. 15.00 – Entré 120 kr.
Domkirken

SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER

CARL NIELSEN – LAUB – OPGØR

Philip Smith-Madsen, orgel
Birgitte Ebert, orgel

KL. 10.00 – Gratis
Domkirken

HØJMESSE

Musik af Nielsen og Langgaard
Iscenesættelse: Esben Tange
Lysdesign og special effects:
Lars Egegaard Sørensen
Kostumer: Birthe Hald
Produktionsassistent: Bjørn Ibsen

Efter succesrige opførelser i Innsbruck (1999)
og København (2002) spilles operaen nu for
første gang efter komponistens egne sceno
grafiske a nvisninger fra 1920’erne, og dermed
får Antikrist endelig den „førsteopførelse“, som
Langgaard drømte om.

INTRO TIL ANTIKRIST

DEN STORE MESTER KOMMER

Korinstruktør og forestillingsleder:
Lotte Bille Glæsel

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

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

Bo Gunge, Uropførelse af nyt værk
Birgitte Ebert, orgel
Lotte Glæsel, orgel
Benjamin Friis Nielsen, klaver
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LØRDAGSUNIVERSITETET
EFTERÅRET 2015
Se den enkelte beskrivelse for mødested

Sørg for at holde dig i live. Gå
det sted, hvor udfordringen
er størst. Hvor du har sværest
ved at slå til. Forlad dig ikke på
de nemme løsninger. Branden
giver bedre prædikener.“

OM FÆNOMENET

TRO

BISKOP
ELOF WESTERGAARD
Drømmen og kampen

Ikke et ord om Per Ramsdal – sådan set! Men januar måneds mediestorm, fremkaldt af den københavnske præsts kvababbelser med trosbekendelsen, efterlod det bestemte indtryk, at fænomenet tro
stadig kalder på en nærmere udredning og debat, og at det kunne være et passende emne for dette
efterårs lørdagsuniversitet.

HVORNÅR
4 lørdage
PRIS	Gratis
TILMELDING 27. oktober
Til kordegnekontoret, på
75 42 03 50 eller anms@km.dk
31. OKTOBER KL. 10–13

PROFESSOR, DR.PHIL.
HANS-JØRGEN SCHANZ
Modernitet og religion

Processionsgangen.

på en antagelse af, at en række
spørgsmål og problemstillinger,
der har fulgt menneskeheden fra
tidernes morgen, pludselig skul
le være ophørt med at trænge
sig på, fordi vi nu lever i moderniteten. Hvilket ikke forekommer særlig plausibelt, hverken
som generel antagelse eller som
empirisk kendsgerning.“
7. NOVEMBER KL. 10–13

Hans-Jørgen Schanz er professor i idéhistorie på Aarhus
Universitet og forfatter til en
lang række bøger, herunder
den fremragende lille bog „Modernitet og religion“ (Aarhus
Universitetsforlag, Aarhus
2008), hvori han bl.a. skriver:
„At antage, at religionens tid
er forbi i moderniteten, er […]
enten at antage, at moderniteten rummer og giver svar på de
problemer, der knytter sig til
det at være menneske – hvilket
ikke bare er forkert, men en
farlig overbelastning af kravene
til det moderne. Farlig, fordi
det moderne da kommer til at
optræde som religionserstatning. Eller også må det bero
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DOMPROVST
JENS TORKILD BAK
Veje og vildveje i bestemmel
sen af fænomenet tro

Processionsgangen.
Jens Torkild Bak siger: „Jeg har
aldrig forstået, at der skulle
være en modsætning mellem tro og viden, religion og
videnskab. Det er i så fald en
kunstig modsætning, som man
af andre grunde (end dem, der
er givet med henholdsvis troen
eller videnskaben selv) ønsker
at dyrke og fremelske, hvilket
historien da også opviser talrige
eksempler på. I sig selv repræsenterer tro og viden blot to
forskellige sprog, der desuden

har hvert sit genstandsfelt.
Troens genstandsfelt er selvet/
subjektet, videnskabens genstandsfelt er verden/objektet.
Det er ret beset utænkeligt, at
det ene kan være uden det andet i et samfund, hvor der skal
være plads til individet.“

Med udgangspunkt i den
bibelske fortælling om patriarken Jakob og de billeder, som
kunstnere har gjort sig af Jakob
drøm i Betel og hans kamp
med Gud ved Jabboks vadested, vil foredraget handle om
kristentro og eksistens i dag.
21. NOVEMBER KL. 10–13

Sprog og tro og den inderlige
sammenhæng, der er
derimellem

Landemodesalen, Bispegården.
Pablo Llambias, som ud over
sin egen forfatterkarriere og
stillingen som rektor på Forfatterskolen (indtil foråret 2015)
i en årrække har undervist
nyansatte præster i prædiken
skrivning, udgav i 2014 (på
Forlaget Aros) en bog med
den gådefulde titel „Standardprædikenen“ indeholdende
en række udfordrende overvejelser over troen og præstens
prædiken. Her siger han bl.a.
afslutningsvis (s. 104): „Brænd,
præst, som jeg sagde tidligere.

Derfor tager Schleiermachers
generation – som også Schelling og Goethe er en del af –
afstand fra oplysningen. I dette
vakuum opstår det, som man
teologihistorisk kalder den liberale teologi i klassisk forstand.
Den taler op i mod alt, som
bliver for fornuftigt og moralsk
og begyndelsen til denne bevægelse, sættes af Schleiermachers
lille bog fra 1799.“ ◊

Professor, dr.phil.
Hans-Jørgen Schanz

SOGNEPRÆST
SIGNE VON OETTINGEN
Tro – følelsen af absolut
afhængighed

Processionsgangen.

14. NOVEMBER KL. 10–13

FORFATTER
PABLO LLAMBIAS

res af kirken. Schleiermachers
generation står midt imellem
Sturm und Drang og den
tidlige romantiske bevægelse i
Jena og Berlin. Derfor anser de
både den fornuftige og rationelle tale som gold og uden
mulighed for at sætte ord på
det virkelige bevægede liv, og
de synes tilmed at mennesker,
som kun tænker moralsk og
etisk, bliver utålelige i længden.

Friedrich Daniel Ernst Schleier
macher (1768–1834) bliver
anset for at være det 19. århundredes kirkefader, og som
ganske ung teolog skriver han
sin første bog i 1799: „Om
religion. Taler til de dannede
blandt dens foragtere“, hvor
han udlægger religion som
„sans og smag for det uendelige“. Han fokuserer på, at tro
hverken er viden eller moral, og
i stedet for objektive kirkelige
læresætninger formulerer han
en moderne erfaringsbaseret
teologi. Dengang en sensation!
Signe von Oettingen siger:
„Schleiermacher skriver ind
i en tid, hvor mennesket selv
begynder at tage sig af området
tro og religion og, hvor troen
derfor ikke længere må dikte-

Domprovst
Jens Torkild Bak

Forfatter
Pablo Llambias

Biskop
Elof Westergaard

Sognepræst
Signe von Oettingen
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J.S. BACHS
CELLOSUITER

KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERTS-

BESKRIVELSER

i Ribe Domkirke

LØRDAG DEN 31. OKTOBER
KL. 16.00 – Entré 50 kr. ved
indgangen fra kl. 15.30
2. solosolist i Aarhus Symfoniorkester

BRIAN FRIISHOLM

SYMFONI
KONCERT

SENIOR-
EFTERMIDDAGE

i Ribe Domkirke

Processionsgangen

ONSDAG 23. SEPTEMBER
KL. 14.30
Gratis, uden tilmelding
Sognepræst i Bramming

ELISE BALSLEV

Kaj Munk
– foråret så sagte kommer
Digterpræsten Kaj Munk skrev sine
erindringer i 1942, som han kaldte
„Foråret så sagte kommer“. Det er
usædvanligt at skrive sine erindringer, når man kun er midt i 40’erne,
men han følte, at alt kunne ske. Og
deri havde han helt ret, for kun to år
senere blev han likvideret.
Men vi er heldige, at han nåede det.
For vi har nu en meget smuk skildring fra børnehøjde af en barndom
på landet hos fattige, men gode folk.
Han kom til Marie og Peter Munk
som forældreløs 6-årig fra Maribo og
oplevede naturen og dyrelivet på et
lille lollandsk husmandssted. Hans
biologiske mor havde før sin død
ønsket, at han kom til mennesker,
som ingen børn havde i forvejen, da
hun var bange for, at han ellers ville
komme til at stå i skyggen. Han kom
ikke i skyggen, tværtimod. Han blev
elsket og opdraget og støttet til at gå
sine egne veje af sine adoptivforældre.
Og som helt ung skrev han teaterstykker, selvom han aldrig havde
været i teatret …
Kaj Munks erindringer vil blive genfortalt sådan, at man næsten kan høre
hans egen stemme. Efter kaffen vil jeg
fortælle lidt om hans kunst og liv.
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ONSDAG 21. OKTOBER
KL. 14.30
Gratis, uden tilmelding
Cand.mag., bl.a. tidl. leder af
Carl Nielsen Museet i Odense

KARSTEN ESKILDSEN

Carl Nielsen – fra koncertsal
til forsamlingshus
Ingen komponist har haft tilnærmelsesvis den betydning for musiklivet i
Danmark som Carl Nielsen.
Der behøves næppe bedre begrundelsefor, at han i år fejres herhjemme
såvel som internationalt i anledning
af 150-året for hans fødsel.
Men hvad var hans ambition på så
forskellige områder som den folkelige
sang, salmemelodier, opera og orkestermusik? Hvad var baggrunden for
dem, og hvad betyder det alt sammen
i dag?
Alt dette kommer vi omkring i løbet
af et par hyggelige timer og i selskab
med en række af Carl Nielsens mest
elskede sange.

ONSDAG 18. NOVEMBER
KL. 14.30
Gratis, uden tilmelding
Sognepræst i Løgumkloster og ph.d.

STEN HAARLØV

Poul Helgesen
– katolsk rebel og traditionalist
Poul Helgelsen var ordensleder for
karmeliterordnen i Danmark og dybt
involveret i det danske reformationsopgør. Han så en betydelig fare i
den lutherske reformationsbevægelses
frihedstanker. Han var den eneste
katolske teolog af format i Danmark i
1520’erne og 30’erne.
Han førte et lidenskabeligt forsvar for
den katolske kirke og tradition, men
havde også et skarpt blik for den daværende Pavekirkes mange vildskud.
I foredraget fortæller Sten Haarløv
om denne markante og omstridte
danske stridsmand.

FREDAG DEN 23. OKTOBER
KL. 20.00 – Entré 150 kr. ved
indgangen fra kl. 19.30 eller på
www.sdjsymfoni.dk

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER
RESPIGHI:	Antiche danze ed arie,
suite III
ROSSINI:	Introduktion, tema og
variationer
ROSSINI:	Una voce poco fa
(fra Barberen i Sevilla)
ROSSINI:	Tanti affetti
(fra Pigen ved søen)
ROSSINI:	Cruda sorte
(fra Italienerinden i
Algier)
MOZART:	Symfoni nr. 41

Cello – solokoncert
Cellisten Brian Friisholm er nået
til vejs ende i sin serie med alle J.S.
Bachs cellosuiter, omkranset af nykomponeret musik.
Ved denne sidste koncert er der
ny musik af Juliana Hodkinson og
Hugi Guðmundsson på programmet, begge interessante skikkelser i
forbindelse med ny, dansk kompositionsmusik.
Juliana Hodkinson (f. 1971) er komponist og musikskribent. Hun kommer fra Storbritannien, men valgte at
bosætte sig i Danmark i forbindelse
med sine kompositionsstudier hos
Per Nørgård og Hans Abrahamsen.
Hendes kompositoriske baggrund er
oprindeligt kammermusikalsk, men
hun har siden udviklet sine musikværker inden for tværgående former,
som involverer elementer af installation, performance og ﬁlm. Man

oplevede måske musikere fra Esbjerg
Ensemble opføre et af hendes værker,
der både indbefattede tennisbolde
og fjer, ved en af de tidligere års
kulturnat.
Hugi Gudmundsson blev født i
Reykjavik i 1977. Han studerede
komposition ved Musikkonserva
toriet i Reykjavik hos Thorkell
Sigurbjörnsson og Dr. Úlfar Ingi Haraldsson, men flyttede i 2001 ligesom
Hodkinson til Danmark for videre
studier hos Prof. Bent Sørensen,
Hans Abrahamsen og Niels Rosing-
Schow ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium, hvorfra han
blev master i 2005. Sin anden mastergrad tog han 2007 i elektronisk
musik fra konservatoriet i Haag.
Domkirken har været meget stolt af i
samarbejde med Ribe Musikforening
at lægge hus til disse tre spændende
koncerter med en lang række uropførelser. Tilhørerne har taget overmåde
godt imod projektet, og Ribe kan
således glæde sig over at være en by,
der ligger i toppen, når det gælder
præsentation af nye værker.

SOLISTER: N
 icolai Eghorst
(klarinet, SSO)
Tara Erraught
(mezzosopran)
DIRIGENT: Speranza Scapucci
Der er italiensk orkestermusik på programmet, når den kvindelige d
 irigent
SPERANZA SCAPPUCCI gæster
Sønderjyllands Symfoniorkester.
Hun er selv italiener, så musikken
er i de bedste hænder. Klarinettisten
Nicolai Eghorst er solist i Rossinis
Introduktion, tema og variationer,
og den irsk-fødte mezzosopran Tara
Erraught synger arier af Rossini.
Efter pausen byder koncerten på
Mozarts sidste, storslåede symfoni nr.
41, hvis pompøse finale har givet den
tilnavnet „Jupiter“ efter den øverste
gud i den romerske mytologi.

HÄNDELS MESSIAS
i Ribe Domkirke

TORSDAG 3. DECEMBER
KL. 19.30 – Entré 195 kr. ved
indgangen fra kl. 19.00
Inklusiv program

ESBJERG ENSEMBLE
OG ENSEMBLE
MIDTVEST
G. Fr. Händels Messias

MEDVIRKENDE:
Med Ensemble MidtVest
Treenighedskirkens Drenge- og
Mandskor
Herning Kirkes Drengekor
Sct. Clemens Drengekor
Ditte Højgaard Andersen, sopran
Karolina Blixt, alt
Leif Aruhn-Solen, tenor
Jens Søndergaard, bas
DIRIGENT: Grete Pedersen.
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KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE

KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
TORSDAG 3. SEPTEMBER
TIL SØNDAG 6. SEPTEMBER

RUED LANGGAARD
FESTIVAL

Se side 22 for tider og priser.
I alt 17 arrangementer med opera,
koncerter, happenings, foredrag,
billeder og film.
ONSDAG 23. SEPTEMBER
KL. 14.30
Gratis, uden tilmelding

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 24 for detaljeret program.
PROCESSIONSGANGEN
ONSDAG 7. OKTOBER
KL 19.30 – 21.00

SANGAFTEN

PROCESSIONSGANGEN
ONSDAG 21. OKTOBER
KL. 14.30
Gratis, uden tilmelding

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 24 for detaljeret program.
PROCESSIONSGANGEN

FREDAG 23. OKTOBER
KL. 20.00 – Entré 150 kr. ved
indgangen fra kl. 19.30 eller
på www.sdjsymfoni.dk

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

Se side 25 for detaljeret program.
Italiensk orkestermusik.
RIBE DOMKIRKE
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LØRDAG 31. OKTOBER
KL. 10 – 13
Gratis, dog tilmelding 27.10.15.

LØRDAGS
UNIVERSITETET

ONSDAG 18. NOVEMBER
KL. 14.30
Gratis, uden tilmelding

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 22 for detaljeret program.
PROCESSIONSGANGEN

Se side 24 for detaljeret program.
PROCESSIONSGANGEN

LØRDAG 31. OKTOBER
KL. 16.00 – Entré 50 kr. ved
indgangen fra kl. 15.30

LØRDAG 21. NOVEMBER
KL. 10 – 13
Gratis, dog tilmelding 27.10.15.

BRIAN FRIISHOLM,
CELLO

LØRDAGS
UNIVERSITETET

Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE

Se side 22 for detaljeret program.
PROCESSIONSGANGEN

ONSDAG 4. NOVEMBER
KL. 19.30 – 21.00

TORSDAG 3. DECEMBER
KL. 19.30 – 195 kr. inkl. program

SANGAFTEN

PROCESSIONSGANGEN
LØRDAG 7. NOVEMBER
KL. 10 – 13
Gratis, dog tilmelding 27.10.15.

LØRDAGS
UNIVERSITETET

Se side 22 for detaljeret program.
PROCESSIONSGANGEN
LØRDAG 14. NOVEMBER
KL. 10 – 13
Gratis, dog tilmelding 27.10.15.

LØRDAGS
UNIVERSITETET

Se side 22 for detaljeret program.
BISPEGÅRDEN,
I LANDEMODESALEN

ESBJERG ENSEMBLE
OG ENSEMBLE
MIDTVEST
Se side 25 for detaljeret program.
G. Fr. Händels Messias.
RIBE DOMKIRKE
LØRDAG 12. DECEMBER
KL. 16.00 – Entré 50 kr.

RIBE KAMMERKORS
JULEKONCERT

Dirigent: Lotte Bille Glæsel.

Efterårssæson 2015

SØNDAG 20. DECEMBER

PETERS JULS
JULEKONCERT

Nærmere oplysninger vil fremkomme
i næste nummer af kirkebladet.
2016:
MANDAG 5. SEPTEMBER TIL
MANDAG 12. SEPTEMBER

STUDIETUR TIL
SVERIGE 2016

Der arrangeres studietur for menigheden til Midtsverige med besøg i
Stockholm.
Nærmere oplysninger om turens
indhold og pris samt tidspunktet for
tilmelding vil fremkomme i næste
nummer af kirkebladet.
Der er plads til 40 deltagere på turen.

Det er gratis synge i Domkirkens Børne- og Pigekor.
Mød op til første korprøve eller
ring til korleder, Lotte Bille
Glæsel, 28 92 58 35 for yderligere oplysninger.

BØRNEKOR
SÆSONSTART: Torsdag 20. aug
KORPRØVER: Torsdage 15–15.50
(dog ikke i skolernes ferier).
ØVESTED:
Processionsgangen

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. Og 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
og to til tre gange om året synger koret til tjenester i Domkirken eller Seem kirke.

PIGEKOR
SÆSONSTART: Torsdag 20. aug
KORPRØVER: Torsdage 16–17
(dog ikke i skolernes ferier).
ØVESTED:
Processionsgangen

Optager medlemmer i alderen
fra ca. 13–19 år. (7. kl. – 3.g)
For at blive optaget 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 Sct. Catharinæ kirke ca.
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 Pige
koret på udlandstur. Næste
gang er i 2017.

RIBE KAMMERKOR
SÆSONSTART:
KORPRØVER:
ØVESTED:
KORLEDER:

Tirsdag 10. sep
Tirsdag 19.30–21.30
Processionsgangen
Lotte Bille Glæsel

Optager gerne nye medlemmer.
Koret er et blandet voksenkor
med ca. 26 medlemmer, der
har et bredt repertoire inden
for den klassiske genre.
Ribe Kammerkor medvirker
ved særlige lejligheder i Domkirken og har derudover sin
egen selvstændige koncertvirksomhed.

BABYSALMESANG
SÆSONSTART:Onsdag 2. sep
TID:
Onsdage 10–11
STED:
Sct. Catharinæ kirke
TILMELDING: Elin Hjuler
ehs@km.dk

Et tilbud til forældre og deres
små (2–12 mdr.) om at komme
i kirken og synge, danse og lege
til salmer, sange og rytmer.
Babysalmesangen er et samarbejde mellem de to Ribe sogne
samt Farup, Kalvslund, Obbekær og Seem.
Efter en lille time med salmer
og rytmer er der mulighed for
en kop kaffe/te.
Medbring tæppe til barnet at
ligge på.
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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

September

Oktober

November

December

September

Oktober

November

December

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

TORSDAG DEN 1. OKT
KL. 19.30
Landemodegudstjeneste

SØNDAG DEN 1. NOV
KL. 10
Alle helgens dag
Ribe Kammerkor medvirker
Jens Torkild Bak

ONSDAG DEN 2. DEC
De ni læsninger
Konfirmanderne medvirker
Signe von Oettingen

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

SØNDAG DEN 4. OKT
KL. 10
18. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 1. NOV
KL. 10
Alle helgens dag
Torben Bramming

SØNDAG DEN 6. DEC
2. søndag i advent
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 6. DEC
KL. 10
2. søndag i advent
Jens Torkild Bak

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

SØNDAG DEN 11. OKT
19. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 8. NOV
23. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

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

SØNDAG DEN 18. OKT
KL. 10
20. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 15. NOV
KL. 10
24. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen

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

SØNDAG DEN 25. OKT
21. søndag efter trinitatis
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 22. NOV
Sidste søndag i kirkeåret
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 13. SEP
KL. 10
15. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 20. SEP
KL. 10
16. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 27. SEP
KL. 10
17. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 4. OKT
KL. 10
18. søndag efter trinitatis
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 11. OKT
KL. 10
19. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 18. OKT
KL. 10
20. søndag efter trinitatis
Elof Westergaard
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 25. OKT
KL. 10
21. søndag efter trinitatis
Torben Bramming

SØNDAG DEN 8. NOV
KL. 10
23. søndag efter trinitatis
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 15. NOV
KL. 10
24. søndag efter trinitatis
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 22. NOV
KL. 10
Sidste søndag i kirkeåret
Torben Bramming
SØNDAG DEN 29. NOV
KL. 10
1. søndag i advent
Ribe Kammerkor medvirker
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 13. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 20. DEC
KL. 10
4. søndag i advent
Torben Bramming
JULEAFTEN
KL. 14
Torben Bramming
KL. 16
Jens Torkild Bak
JULEDAG
KL. 10
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 29. NOV
KL. 10
1. søndag i advent
Torben Bramming

SØNDAG DEN 13. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Torben Bramming
SØNDAG DEN 20. DEC
4. søndag i advent
Der henvises til Domkirken
JULEAFTEN
KL. 15.30
Torben Bramming
JULEDAG
KL. 10
Torben Bramming
2. JULEDAG
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 27. DEC
JULESØNDAG
Der henvises til Domkirken
NYTÅRSAFTENSDAG
Der henvises til Domkirken

2. JULEDAG
KL. 10
Elof Westergaard
SØNDAG DEN 27. DEC
JULESØNDAG
KL. 10
Signe von Oettingen
NYTÅRSAFTENSDAG
KL. 16
Jens Torkild Bak

28

29

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
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
»KIRKENS KORSHÆR«
Nørremarkens Genbrug
Industrivej 22, Ribe
Tlf. 75 42 10 87
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag eller efter aftale.
Tlf. 75 44 12 33 / 26 95 86 34
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 13.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten
MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

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

Grupperådsformand
Rie Morthorst Bruun, Lærkevænget 10
Tlf. 21 76 11 36
rieogklaus@stofanet.dk
Kasserer
Jens Kr. Kristensen, Kløvertoft 12
bnjkk@stofanet.dk
Tlf. 75 44 54 72
BÆVERFLOKKEN
Børn i 0.–1. klasse
Mandag kl. 17.00–18.30
Tom Tandrup
tomtandrup@gmail.com
Tlf. 29 89 92 75
ULVEFLOKKEN WARDHA
Børn i 2.–4. klasse
Onsdag kl. 18.30–20.00
H. C. Debel
hdebel@bbsyd.dk
Tlf. 40 50 55 54
SPEJDERTROPPEN VALDEMAR
SEJRS TROP
Børn i 5.–8. klasse
Møde mandag kl. 19.00–21.00
Rasmus Klindt
rasmus@APHyXion.dk
Tlf. 28 57 93 82
SENIORTROPPEN
RIBERHUSRIDDERNE:
Unge i 9. kl–17 år
Tirsdag kl. 19.00–21.00
Emil Klemmensen
klemmensen11@gmail.com
ROVERNE
Unge over 18 år
Torsdag kl. 19.00–21.00
Morten Maskov
maskov93@hotmail.com
Tlf. 30 58 72 22

– din hjælp gør forskellen

30

31

Udsnit af billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens relief på Ribe Domkirkes „Kathoveddør“.
Hun havde fået udsmykningsopgaven i forbindelse med færdiggørelsen af den store kirkerestaurering
1882–1904 og anvendte overvejende familie og venner som modeller til relieffets figurer. Som
model for midterfeltets Kristus anvendtes ægteparret Nielsens gode ven, maleren Niels Skovgaard
(bror til Joakim Skovgaard), mens den forreste pige i det højre felt er datteren Irmelin.
Herren yderst er husvennen Ove Jørgensen, der var gymnasielærer i klassiske fag, som også Anne
Marie og Carl Nielsen var stærkt optaget af. Vedr. venstre felt (herover): se side 5.

KIRK – Grafisk Design · facebook.com/KirkGrafiskDesigneri

INDHOLD
Carl Nielsen 150 år
Min domkirke – Der har jeg rod, derfra min verden går
Kannikegården – Byggeriet tager form
Portrætserie – Lotte Bille Glæsel
Prædiken – 2. søndag efter trinitatis 1. tekstrække 14. juni 2015
Din Kirke Din Kultur
En udflugtsdag i juni 2015
Arrangementkalender
Gudstjenesteliste.

