Sct. Catharinæ Kirke

Juni - juli - august 2015

Nyttige adresser
Menighedsråd
Grethe Becker Christensen (formand), Mosevej 29 b, 6760 Ribe, tlf. 75410423, g.becker@stofanet.dk
Mogens Osborg (næstformand), Drost Pedersvej 11, 6760 Ribe, tlf. 75435043, carlaribe@stofanet.dk
Jørn Smedegaard (kasserer), Hegelundsvej 5a, 6760 Ribe, tlf. 20204855, jornsmedegaard@stofanet.dk
Jens Verner Jensen (kirkeværge), Skyttevej 113, 6760 Ribe, tlf. 76880828, jvs@stofanet.dk
Jette L. Jeppesen (kontaktperson), Strengevej 11, 6760 Ribe, tlf. 21571620, jetteogkjeld@stofanet.dk
Anne Margrethe Lindholdt, Jasminparken 87, 6760 Ribe, tlf. 73721212, amlindholdt@gmail.com
Mona Kruse Bernbom, Termansensvej 6, 6760 Ribe, tlf. 30111669, monabernbom@gmail.com
Hans Bitsch Larsen, Valdemar Sejrs Allé 4, 6760 Ribe, tlf. 75422404, h_art@hotmail.com
Bent Christiansen, Tømmergangen 11, 2., 6760 Ribe, tlf. 20534708, bpmc@stofanet.dk

Præster
Simon T. L. Stubkjær, Bispegade 6, 6760 Ribe, tlf. 75420232, sts@km.dk (mandag fridag)
Ruth H. Svendsen, Seminarievej 1a, 1., 6760 Ribe, tlf. 75431156, rhs@km.dk (fredag fridag)
Elin Hjuler, Farup Kirkevej 6, Kærbøl, 6760 Ribe, tlf. 75421612, ehs@km.dk (mandag fridag)

Organist
Benjamin Friis Nielsen, tlf. 21300231, bfriisn@gmail.com
Træffes bedst efter aftale

Kirken
Sct. Catharinæ Plads 4, 6760 Ribe.
Åbningstider: maj-sept. 10.00-17.00 alle dage, okt.-april 10.00-16.00 alle dage undtagen mandag
Kirketjener Majken Axholm, tlf. 75420534, kirke@sct-catharinae.dk
Kirketjenerafløser Anna-Louise Andreasen, tlf. 75420534, kirke@sct-catharinae.dk

Kordegnekontoret
Gravsgade 50, 6760 Ribe. Kontortid: man.-fre. 9.00-12.30, torsd. tillige 14.30-17.00
Susanne Severin Poulsen, tlf. 75420350, ssp@km.dk
Anne Marie Sørensen, tlf. 75420350, anms@km.dk

Kirkegårdskontoret
Kontortid: man.-torsd. 9.00-12.00, torsd. tillige 14.00-16.00
Kirkegårdsleder Hanne Gerken, mail@ribekirkegaard.dk
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Fra menighedsrådet
Sct. Catharinæ er som kirke en fast bestanddel af Ribes
liv og bevidsthed. Det er derfor en hjertesag for menighedsrådet, at kirken gennem gudstjenester og aktiviteter
fortsat vil vise byen, at det er dens opgave.
Som menighedsråd arbejder og har vi gennem mange år
arbejdet på at få etableret et toilet i/ved kirken og ikke blot
henvise besøgende til det underjordiske offentlige toilet
på kirkepladsen. Dog er der problemer med, hvor et sådant kan etableres. Grunden skyldes ikke menighedsrådets ideer og ønsker, men derimod, at et sådant projekt
skal godkendes af forskellige myndigheder, bl.a. fordi der
er begrænsninger for hvad man kan tillade sig at gøre
i en middealderbygning af Sct. Catharinæs kaliber. Dog
håber vi at det snart lykkes og vi ser optimistisk på løsningsforslagene.
Gennem mange år har menighedsrådet desuden drøftet
mulighederne for etablering af en sognegård. En del af
menighedsrådet har et ønske om at få bygget en sognegård i tilknytning til kirken, så der kan etableres et
samlingssed ifm. vores mange aktiviteter herunder ikke
mindst undervisningslokaler for konfirmanderne. Sognegården er ligeledes et projekt der har flere år på bagen,
og også her er der hensyn at tage til selve kirkebygningen
og omgivelserne omkring denne. Derfor ligger sognegårdens etablering længere ude i fremtiden.
Menighedsrådet og sognet sætter stor pris på vores mange frivillige som er med til at muliggøre kirkens mange
aktiviteter. Dog kan vi altid bruge flere frivillige kræfters
hjælp f.eks. til kirkekaffe og kirkefrokost.
En stor del af menighedsrådets arbejde går med at holde
kirke og præstegård i ved lige. I disse uger gælder det
f.eks. omlægning af taget på kirkens nordside. Derfor er
økonomien en vigtig post, som vi bruger flid og tid på.
Menighedsrådet står selvfølgelig bag alle de forskellig begivenheder som finder sted i kirken og konfirmandstuen.
Grete Becker, formand
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Tanker i tiden
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Efterkonfirmation

har mange gange været ganske bevægende læsning.

Hen over foråret bredte der sig en diskussion i blade

Og jeg har på så mange måder fået respekt for dem.

og TV om festlighederne i forbindelse med konfirmation.

Deres tanker er fulde af taknemmelighed – og selvsagt

Det var de spektakulære former for transport fra kirken

også den bekymring og smerte ingen af os levende slip-

der faldt nogen for brystet. Helikoptere, veteranbiler og

per for. Og de vedkender sig på så mange måder også

sportsvogne fyldte angiveligt for meget omkring ikke

den kirke de blev en del af da de blev døbt som små,

bare kirkerne men også i bevidstheden.

og ønsker at bære den videre med sig i det liv de er på

Sandt er det at udstyret er blevet større i de seneste år.

vej ind i som unge mennesker. Som det lød i en af dem:

Og at de der har råd ikke sparer mange anstrengelser

”Tak, Gud, for at du har set mig, at du har skabt mig og

for at gøre dagen så bemærkelsesværdig også i det

at jeg får lov til at give tilbage ved at blive kristen og i dag

ydre, som overhovedet muligt. Men det gælder vist også

bekende min kristne tro i fællesskab med dem jeg holder

for så mange andre fænomener i vores dagligdag. Man

allermest af! ” Sådan kan en teenager udtrykke sin for-

kan jo bare tænke på legetøjsbunkerne mens børnene er

ståelse af konfirmationsdagen og dens indhold.

mindre og alt det andet udstyr, der hører sig til. Og ser

Eller sådan:

man på andre fester end konfirmationerne – bryllupper

”Kære Gud. Engang sagde min ven: ”Spring ud i det! ”

f.eks. – så er da også de for en stor dels vedkommende

og jeg svarede: ”hvis jeg springer, griber ingen mig, jeg

– og her gælder det måske ikke mindst kirkebryllupper –

falder bare. ” Han lovede at gribe mig og han greb mig.

en lejlighed hvor stadsen tilsyneladende vanskeligt kan

Vil du gribe mig når jeg springer ud i min konfirmation? ”

blive for meget.

”Kære Gud. Det er ikke altid jeg kan tro på dig. Men hi-

Drukner indholdet i stadsen?

storierne om dig er spændende! ”

Det kan vel ikke besvares for alle de konfirmander der

Eller: ”Tak for alt vi har fået indtil i dag. Tak for alt det

trækker i festdragten og højtideligt går i kirke den dag

gode der er sket mig. Tak for at jeg har fundet glæde og

med deres nærmeste. Det er en stor del af vores unge

kærlighed i mit liv. Tak for din støtte igennem 14 år. Tak

mennesker, ja, på landsplan er det to tredjedele af en

for glæderne og de gode tider. Tak for dagen og festen

årgang. Her på vestkysten endda betydeligt flere. Og vi

i dag. I dag hvor vi skal sige ja. Og vi stoler på at du hol-

præster der har med dem at gøre i undervisningstiden,

der ord. For det gør vi! ”

ved så vel, at de er meget forskellige, og det er meget

I år vovede jeg så at gå et skridt videre, da jeg ved et

forskelligt hvad det er, der fanger dem. Men omvendt

forældremøde først på året bad også forældrene om at

oplever vi også, at de tager det til sig og begynder at

skrive en bøn til konfirmationsgudstjenesten. Den skul-

reflektere forbløffende modent. Og som en mor sagde

le også være anonym, selvsagt, for det er i vores kultur

til mig: ”Han begyndte på det for festens og gavernes

jo ikke noget man går og deler med naboen eller face-

skyld, men i løbet af undervisningstiden var det det med

bookvennerne, hvad man tænker om lige akkurat de

kirken og det de lærte det mest kom til at handle om! ”

dele af livet. Jeg indledte med at læse udvalgte dele af

Så: nej! De gør det ikke kun for festens og gavernes

konfirmanders bønner fra tidligere år, så de fik en lille

skyld. Ikke alle sammen. Men at de holder af at blive fej-

forsmag på hvordan det kunne formuleres, og delte kar-

ret og få gaver er jo ikke så mærkeligt, det gør vi jo alle!

tonstykker og blyanter ud

Igennem mange år har jeg bedt konfirmanderne skrive

Først så de mange forældre rimeligt forskrækkede ud,

en anonym bøn til konfirmationsdagen. De indsamlede

men de allerfleste tog imod udfordringen og gav sig til at

bønner er så blevet brugt i konfirmationsgudstjenesten

grifle løs i dette lille brev til Gud, som de hver især sad

til at udtrykke konfirmandernes tak og bøn om hjælp. Det

med i skødet. Og også forældrenes bønner fyldtes med

udtryk for taknemmelighed. Med bøn for konfirmander-

Dertil kommer, som det er også min erfaring, at konfir-

nes fremtid. Med tanker om de tomme stole i familien,

manderne mange steder bidrager med glimt fra konfir-

der er fremkommet af den ene eller den anden grund,

mationsundervisningen til den almindelige samtale ved

med bøn om tilgivelse for alt det, der ikke er lykkedes,

aftensbordet og på den måde bringer ”det med Gud”

de fejl vi som forældre uundgåeligt gør, skønt vi slet ikke

ind i den hjemlige debat.

ville.

Konfirmationssæsonen er overstået for denne gang.

Også de bønner blev bragt med ind i konfirmationsguds-

Men heldigvis venter en ny forude!

tjenesten, og andre end jeg havde vist fornemmelsen af

Ruth Huitfeldt Svendsen

mening, nærvær og at himlen åbnede sig over os.
Historisk set har konfirmationen en lang tradition i kirken. Den voksede ud af den tidligste kirkes dåbsritualer.
Senere blev den skilt ud fra dåben som en selvstændig
handling. I Romerkirken blev firmelsen, som bekræftelsen af dåben kaldes, med tiden til et af de syv katolske
sakramenter, altså en hellig handling indstiftet af Gud.
Det betyder med andre ord, at firmelsen hos katolikkerne
er lige så vigtig som dåben.
I vores lutherske kirke – som den danske folkekirke hører
til - anser vi ikke konfirmationen som et sakramente som
man gør det i Romerkirken. Hos os er kun dåben og nadveren sakramenter. Alene de har hjemsted i de bibelske
beretninger om Vorherres virksomhed i ord og gerning.
Ja Martin Luther forkastede den katolske tankegang om
firmelse som et sakramente med ord som ”abespil og
narreværk”. Hele den katolske forståelse med at dåben
skulle suppleres, viste for Luther en foragt for dåbssakramentet, der reelt blev reduceret til en slags adgangsbetingelse til de øvrige katolske sakramenter. Guds løfte
i dåben har intet behov for bekræftelse. Dåben er fuldt
gyldig og bliver ikke først fuldendt i en konfirmationshandling.
Konfirmation kan således i vores kirke aldrig betyde
andet og mere end en dåbserindring, at vi altså bliver
mindet om at vi er døbt. Men som dåbserindring er
konfirmationstiden til gengæld også af ganske stor religionspædagogisk betydning. Det gælder selvsagt for
konfirmanderne, som samles til undervisningen til konfirmationsforberedelse hos præsten. Men det gælder i nogen grad også for forældrene for så vidt som de deltager
i de konfirmationsforberedende forældrearrangementer.
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Tirsdagsklubben
Tirsdagsklubben er et mødested for mennesker, der kan
lide at dele deres historier og glimt af livet med andre, få
en god snak og en kop kaffe, synge fra Højskolesangbogen og Salmebogen og lytte til et foredrag, en rejsebeskrivelse eller noget helt tredje.
Hver anden tirsdag mødes 50-60 personer i konfirmandstuen i Bispegade til et par timers samvær. Stemningen
er god, vittighederne finder let vej og alle går derfra med
et smil på læben.
Hvis dette lyder interessant for dig, skal du endelig møde
op. Vi begynder kl. 14.30 og slutter to timer senere. Skal
du bruge kirkebilen, kan det også lade sig gøre. I så tilfælde skal du ringe til Mona Bernbom på tlf. 23 47 79 40
senest kl. 9.00 samme dag.

Tirsdag d. 9. juni:
Udflugt
- 13.00: afgang fra Odins Plads
- Ankomst til Randerup Kirke hvor kirkens organist, Herdis Hansen, og graver, Marianne Hansen, vil fortælle om
Brorsons liv i Randerup.
- Afgang til Klægager/Den gamle Digegreves gård hvor
Ruth og Christian Lorenzen vil fortælle om egnen og stedet. På Klægager drikker vi eftermiddagskaffe.
- Afgang til Skærbæk Kirke med rundvisning
- Afgang til Brøns Kro, hvor vi spiser aftensmad
- Hjemkomst i Ribe ca. 19.30

Prisen er kr. 100,Husk penge til drikkevarer på Brøns Kro

Tirsdag d. 1. september
Tirsdagsklubben begynder efterårets program
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Gudstjenester og arrangementer

JUNI-JULI

Lørdag d. 6. juni:

Lørdag d. 4. juli:

Dåbsgudstjeneste

Dåbsgudstjeneste

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Ruth Svendsen

Søndag d. 7. juni:

Søndag d. 5. juli:

1. s. e. trinitatis

5. s. e. trinitatis

kl. 11.00 - Sct . Catharinæ - Elin Hjuler

kl. 9.30 - Kalvslund - Ruth Svendsen

Tirsdag d. 9. juni:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Ruth Svendsen

kl. 13.00 - Tirsdagsklubben - Udflugt til “Brorsonland”

Søndag d. 12. juli:

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ - Hverdagsandagt

6. s. e. trinitatis

Søndag d. 14. juni:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler

2. s. e. trinitatis

kl. 19.30 - Obbekær - Elin Hjuler

kl. 9.30 - Obbekær - Ruth Svenden

Søndag d. 19. juli:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Ruth Svendsen

7. s. e. trinitatis

Sussi Kristensen prædiker

kl. 9.30 - Kalvslund - Elin Hjuler

Søndag d. 21. juni:

kl. 19.30* - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler

3. s. e. trinitatis

*Korgudstjeneste med efterfølgende kaffe

kl. 9.30 - Kalvslund - Simon Stubkjær

Søndag d. 26. juli:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Simon Stubkjær

8. s. e. trinitatis

Søndag d. 28. juni:

kl. 9.30 - Obbekær - Elin Hjuler

4. s. e. trinitatis

kl. 11.00* - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler

kl. 9.30 - Obbekær - Simon Stubkjær

*Jazzgudstjeneste (læs mer på side 9)

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Simon Stubkjær
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Gudstjenester og arrangementer
Lørdag d. 1. august:

Søndag d. 30. august:

Dåbdsgudstjeneste

13. s. e. trinitatis

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Ruth Svendsen

kl. 9.30 - Kalvslund - Elin Hjuler

Søndag d. 2. august:

kl. 19.30* - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler

9. s. e. trinitatis

*Korgudstjeneste med efterfølgende kaffe

kl. 9.30 - Kalvslund - Ruth Svendsen

Tirsdag d. 1. september:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Ruth Svendsen

kl. 14.30 - Konfirmandstuen - Tirsdagsklubben

Tirsdag d. 4. august:

Lørdag d. 5. september:

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ Kirke - Hverdagsandagt

Dåbsgudstjeneste

Onsdag d. 5. august:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Simon Stubkjær

Sommerkoncert

Søndag d. 6. september:

kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - læs omtale på side 9

14. s. e. trinitatis

Søndag d. 9. august:

kl. 9.30 - Obbekær - Simon Stubkjær

10. s. e. trinitatis

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Simon Stubkjær

kl. 9.30 - Obbekær - Simon Stubkjær
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Simon Stubkjær
Onsdag d. 12. august:
Sommerkoncert
kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - læs omtale på side 9
Søndag d. 16. august:
11. s. e. trinitatis
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Ruth Svendsen
kl. 19.30 - Kalvslund - Ruth Svendsen
Tirsdag d. 18. august:
kl. 19.00 - Sct. Catharinæ Kirke - Hverdagsandagt
Onsdag d. 19. august:
Sommerkoncert
kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - læs omtale på side 9-10
Søndag d. 23. august:
12. s. e. trinitatis
kl. 9.30 - Obbekær - Simon Stubkjær
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Simon Stubkjær
Tirsdag d. 25. august:
Sommerkoncert
kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - læs omtale på side 10
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AUGUST

Arrangementer og aktiviteter
Sommerkoncerter 2015

2. Sommerkoncert

Koncertudvalget som tilrettelægger koncerterne i kirken,

Onsdag d. 12. august kl. 19.30 - Entre 50 kr.

lægger vægt på, at sommerkoncerterne skal ramme en

Medvirkende: Yuka Ishimaru, Japan

bred skare af mennesker, men uden at gå på kompromis

Program: Widor og Franck m.fl

med, hvad kirkerummet kan holde til. Dette er vi sikre på

Yuka Ishimaru har studeret i

er lykkes overordenligt godt i år, da vi både rammer klas-

både Japan, Danmark, Sve-

sisk, rytmisk, orgel, instrumental, vokal og oplæsning.

rige og Tyskland. Efter hun i

Bemærk venligst at den sidste koncert er om tirsdagen

2010 vandt “Organ Competi-

og ikke om onsdagen som de andre.

tion Grand prix de Chartres”,

Billetter købes i døren fra kl. 19.00 på selve koncertda-

som er en meget stor og pre-

gen.

stigefyldt konkurrence, har

Efter koncerterne er menighedsrådet vært ved et glas

hun siden spillet adskillige

vin eller juice. Hvis vejret er til det, bliver det ude i den

koncerter og ved festivaler

smukke klostergården, hvor roserne forhåbentlig stadig

i Japan og hele Europa. Hun kom til Danmark i 2008 i

gør os selskab.

forbindelse med at hun fik et stipendium fra den danske
stat. Efterfølgende har hun studeret clavichord i Göte-

1. Sommerkoncert

borg, og nu er hun netop ved at færdiggøre endnu et

Onsdag d. 5. august kl. 19.30 - Entre 50 kr.

studie i Stuttgart, som er støttet af det japanske kulturmi-

Medvirkende: ‘Diversity’ Mads Vinding, kontrabas, Lin-

nisterium. Hendes ydmyge og beskedne væsen snyder,

néa Villén, fløjte, Helene Simonsen, fløjte

for hun er en fantastisk musiker, der med lethed spiller

Program: Svenske folkeviser, salmer, barok m.m.

orgellitteraturens store værker på virtuos vis.

”Diversity” består af 2
klassiske

fløjtenister,

3. Sommerkoncert

Linnéa Villén og Helene

Onsdag d. 19. august kl. 19.30 - Entré 50 kr.

Simonsen, der i mødet

Medvirkende: Thor-Erik Gilbert Langseth, trompet og

med den garvede jazz-

Benjamin Friis Nielsen, orgel

bassist, Mads Vinding,

Program:

Nordisk

spiller et mix af melan-

fransk musik

og

kolske svenske folkeviser, traditionelle irske folkesange,

Efter at have spillet trom-

salmer og smuk, stemningsfuld barok. Det får naturligvis

pet ved nogle særlige lej-

et snært af Mads´ jazzvæsen sneget ind og koncerten vil
være præget af uhøjtidelighed og nærvær.
Både Helene Simonsen og Linnéa Villén har taget solistklassen, og spiller jævnligt i både danske såvel som

ligheder i Sct. Catharinæ

svenske anerkendte orkestre, såsom Det Kgl. Kapel,

Kirke, besluttede Thor-

Operaen, Radiosymfoniorkesteret m.fl.

Erik

Mads Vinding, som både har spillet sammen med Herbie

sammen

Hancock og Dizzy Gillespie, kræver med sine over 600

organist, Benjamin Friis

pladeindspilninger nok ikke nogen større introduktion.

Nielsen, at tilrettelægge en decideret koncert. Da de

Gilbert
med

Langseth
stedets

begge kender kirkerummet rigtig godt, vil de ved kon-
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hjertet eller livet, under en morgensang man, barn og
barn imellem, ellers kun opfattede som en lejlighed til
at parodiere og gøre nar. … Lysets Engel væltede mig bogstaveligt. Lysets Engel gik gennem skolens mure og

Arrangementer og aktiviteter

ud i Vangede. Verden var ikke mere den samme”.
Benjamin Friis Nielsen

certen udnytte de muligheder rummet tilbyder, for at
skabe et flot klangunivers. Orgel og trompet går godt

Pilgrimsvandring XXV

i spænd sammen, og det er ikke uden grund, at netop

Sommervandring lørdag den 6. juni fra Vilslev kirke

denne konstellation er så populær. Nogle går endda så

Vi mødes i Vilslev kirke kl. 9, hvor vi synger morgensang

vidt til at kalde orglet for “instrumenternes dronning” og

og hvor kirkens præst Ole Madsen fortæller om kirken.

trompeten for “instrumentet for konger”

Derefter vandring over Vilslev Spang, Jedsted Mølle og
langs Kongeåen - ca. 8 km - og tilbage til Vilslev kirke.
Middag (112 kr) på Gredstedbro hotel kl.13. Hvis I øn-

4. Sommerkoncert

sker vegetarret, bedes I give besked om det. Efter mid-

Tirsdag d. 25. august kl. 19.30 - Entré 50 kr.

dagen fortæller en af dagens daltagere, Carla Osborg,

Medvirkende: ‘Beatsalmer’ Tore Bjørn Larsen, orgel,

om ”Min tid med vagabonderne på landevejen” (ca. ½

Bjørn Krog Thesbjerg, klaver, Simon Mott Madsen, sang,

time).

Tina Kruse Andersen, oplæser.

Tilmelding til turen ved mail til jborkhansen@gmail.com

Program: Rock, Håb og Kærlighed musik af Hendrix,

el. sms til 24656682 senest 1. juni. Hvis der er behov for

Presley, Beatles m.fl.

kørelejlighed, så kontakt Jørgen Bork Hansen, tlf. 24 65
I 60’erne opstod talemåden
”Peace, Love & Understanding”.
”Rock, Håb & Kærlighed” er
en omskrivning af ”Tro, Håb
& Kærlighed” (1.Kor. 13).
Det er blevet sagt, at Den
Danske Salmebog er danskernes 2. Bibel - og i udlandet misunder de os vore
store salmedigtere. Den poesibog, som salmebogen rettelig er, vil ‘Beatsalmer’ gerne
give ekstra opmærksomhed!!
- “Rock, Håb og Kærlighed”

yder hermed sit bidrag ved i et kalejdosskop at sammenstille danske kernesalmer med stærke bibeltekster
og klassiske rocksange.
Den nu afdøde forfatter Dan Turell skriver i en bog om sit
første møde med B. S. Ingemann’s salme ”Lysets engel”:
“Da jeg hørte det første vers af ”Lysets engel går med
glans” besvimede jeg for første gang i mit liv. Jeg faldt
sammen og blev båret ind i et klasseværelse, hvor jeg
vågnede nogle minutter senere stadig mumlende - sagde de - om lysets engel. Dette billede var så stærkt og
rent, at det kunne ramme selv en 10-årige gadedreng i
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66 82.
Inge og Jørgen Bork Hansen

Præstepraktik
Mit navn er Sussi Kristensen, jeg er 36 år, og uddannet

de liv nu og her, såvel for den enkelte og os mennesker

cand. theol. i 2006, fra Københavns Universitet.

imellem, at vi kan vide os elsket, og at hver især har uen-

Jeg er begyndt i praktik hos sognepræst Ruth Svend-

delig værdi. Det er kernen i det som jeg brænder for skal

sen i april måned, og kommer til at være her til og med

stå lysende klart ved at forkynde Guds ord.

juli måned. Jeg er rigtig glad for at have fået mulighed

Sussi Kristensen

for at følge en sognepræst i sit arbejde over en længere
periode. Jeg tænker, at det kommer til at give et indblik
i og en erfaring af, hvad præstearbejdet reelt består i og
kræver, ud over selvfølgelig de kirkelige handlinger. Jeg
får mulighed for bl.a. at prøve kræfter med at skrive og
holde en prædiken, være med på sidelinjen til dåbssamtale og til samtalen med de pårørende i forbindelse med
begravelse/bisættelse.
Jeg er også gift med en præst, Thomas Kristensen, som
for øjeblikket er i et vikariat i Esbjerg, og sammen har vi
en søn, Markus, på fem år. Vi kom til Ribe i oktober sidste
år, hvor vi nu bor centralt i byen, efter vi i en årrække har
været bosat forskellige steder i Norge. Her arbejdede
min mand som sognepræst, mens jeg var hjemmegående bl.a. med vores søn i de år. Jeg var ’præstefruen’.
Så jeg har aldrig været helt væk fra teologien og præstejobbet, det er og har været en del af vores lille families
hverdag, men det er klart, at jeg nu har brug for at gøre
mig mine egne erfaringer, hvis jeg selv skal i gang med
at bruge min uddannelse. Og det kunne jeg rigtig godt
tænke mig. Der er jo en grund til, at jeg valgte at læse
teologi.
Jeg har altid tænkt meget over: hvad er livet og døden,
hvad er et menneske og hvem er Gud? Da jeg selv gik
til konfirmandundervisning, husker jeg, at jeg var meget
interesseret i at få en rigtig bibel. Det havde jeg nemlig ikke selv på det tidspunkt. Jeg var ivrig efter at læse
mere end det vi lige kunne nå at komme ind på i undervisningen, og langsomt men sikkert er det kristne budskab blevet fundamentet for mit liv, eller rettere: jeg er
selv blevet mere og mere bevidst om, at det er det, for
det har jo været der hele tiden. Gud har hele tiden været
med.
Det er det, som er så vigtig at få sagt, derfor evangeliet
skal forkyndes. Gud er med os alle dage, hans kærlighed til os er ufattelig stor. Det har betydning for det leve-
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Hvorfor synge gregoriansk?
Forsøg på en ny start på gregoriansk sang med afsæt

enstemmig og ikke ledsaget af instrumental musik. Pur

i Det Danske Antifonale

og ren som sjælens unikke talerør.

Ja, der er sikkert flere gode grunde til at mene, at denne

Lad os alle synge!

gamle sangform tilhører en længst svunden tid. Men

Kan vi samle tilstrækkelig mange om en nystart efter

vore stadig hastigt ændrede levevilkår, ikke mindst forår-

sommerferien, vil der blive afholdt et introducerende

saget af konkurrence og med it-teknologiens opmærk-

møde hvor det ny materiale kan fås. Endvidere mulighed

somhedsslugende ”støj” som husorkester i dagliglivet,

for at aftale ønskede datoer, tider m.v.

høres ofte efterspørgsel på ro til sindet.

Selve tjenesterne varer 45 min inkl. Forøvelse som kan

Hvad enten man er ung eller gammel, i skole, på arbejde

foregå et par gange hver måned.

eller pensionist. Alle har vi et latent behov for stilhed, et

For nærmere oplysning: Hans Schwenker,

helle, hvor sindet kan genfinde ro til at orientere sig om

tlf.: 97854596 e-post: h.schwenker@syngogleg.dk

indre og åndelige forhold. Oftere efterlyses stilhed og
nærvær fra andre kilder, end dem vi konstant og overalt,
i kommerciel interesse, bombarderes af.
I refleksion over reformationen, hvis 500 år vi kan fejre i
2017, har det lydt, at denne har bragt spektakel til kirken. Luther anklagede godt nok den daværende Katolske

Lørdag d. 7. marts kl. 9.00, mødtes vi ved Hjerting Kirke,

Kirke for afladsdyrkelse og overtro. Det er imidlertid langt

hvor vi sang morgensang og var så heldige, at tidligere

fra hvad vor kirkefader Martin Luther søgte og lærte, vor

organist v/Sct. Catharinæ Kirke, Jens Verner Hansen,

nutidige kirke praktiserer. Det er netop en god anledning

var med, så han kunne spille på orgelet.

til at reflektere over hvad kirken og vort samfund efter

Jørgen Bork Hansen holdt morgenandagt, hvorefter han

reformationen har udviklet sig til, inden vi begynder at

levende fortalte og forklarede om Robert Jacobsens al-

fejre koncerter og anden underholdning. Sangen er ind-

terudsmykning.

dragende og inkluderende. Den er kirkens indre levende

Kl. 10.00 gik vi fra Hjerting Kirke ud gennem et meget

værdi på linje med frugtbar ensomhed til fordybelse.

smukt og varieret område til Marbækgård, hvor vi holdt

Vi har, som folkekirkenavnet udtrykker, den kirke vi selv

en mindre pause. Herefter gik turen - langs kysten det

tjener!

meste af vejen - tilbage til Hjerting.

Gennem en årrække har der siden 2010 lydt gregoriansk

Turen var tilrettelagt af Birgit Skov og Linda Svejstrup.

sang i Sct. Catharinae Kirke i Ribe, men siden efteråret

Vi var 28 personer i alt og solen skinnede som sædvan-

har der fundet en pause sted med årsag i dalende tilslut-

lig. Efter endt vandring på ca. 12 km, spiste vi en dejlig

ning samt sygdom. Det er dog nu atter muligt

frokost på Ship Inn i Hjerting.

at fortsætte denne smukke gamle sangform, der er aktivt
inddragende og hvor Ordet er toneangivende.
Den Gregorianske sang er virkelig balsam for sind og
sjæl. Luther anbefaler den som opkvikkende for sjælen.
Dietrich Bonhoeffer, den kendte tyske teolog der blev
henrettet kort inden kapitulationen har sagt at: ”kun dem
der har råbt op om jøderne, har ret til at synge gregoriansk.”. Den kristne gregorianske sang har netop haft
sin vugge i den jødiske synagogesang. Den er enkel,
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Pilgrimsvandring nr. XXIV

Jørn Smedegaard

Konfirmander 2015

Konfirmeret lørdag d. 25. april af Ruth H. Svendsen (fungerer som fotograf, så er desværre ikke med på billedet).
Julie Bjerregård Roskjær, Louise d’Andrade Jessen
Nielsen, Lærke Dam Hansen, Bastian Samuel Svop Ahlqvist.

Konfirmeret fredag d. 1. maj af Simon T. L. Stubkjær
Rasmus Vase Hansen, Nikolaj Højbo Nielsen, Julie Lindstrøm Rasmussen, Emil Møller Roel Søllingvraa, Sofie
Dusine, Bjørnshauge Nielsen, Mathilde Skov Johansen,
Katrine Westergaard Poulsen, Karen Lundahl Mauritsen,
Magnus Højgaard Reinke, Kristine Lund Jørgensen, Mie
Fugleberg Løhndorf, Tobias Lund Szkopek, Anders Birk,
Mads Bo Grinderslev Kofod, Magnus Møller Keck, Simone Johanne Kristiansen Feddersen, Micha Johanne
Henningsen, Thea Nielsen, Kjartan Sommer Søndergaard Larsen.
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Konfirmander 2015

Konfirmeret søndag d. 3. maj af Simon T. L. Stubkjær
Louise Wind Andersen, Ida Sayilgan Nielsen, Smilla
Steinmeier, Siw Christensen, Marie Horsbøl Christensen,
Mikkel Aschov Sørensen, Hjalte Harder Bruun, Stine
Hansen, Freja Kirkegaard, Nicolai Løgstrup, Jasper
Nicolai Vang Andersen, Janne Foldager Skov-Petersen,
Mikkel Ingvartsen Jørgensen, Trine Juhl Nielsen, Christa
Chen Aarup Schmidt, Anders Thyssen Petersen, Jasmin
Eskildsen Petersen, Marie Pontoppidan Ranners, Frederik Holm Sørensen, Mathilde Errebo Andersen, Anna
Tóra Holm Lund, Magnus Bonde Knudsen.

Konfirmeret søndag d. 10. maj af Ruth H. Svendsen
Henrik Andersen, Viktor Andreas Stenger Astrup,
Søren Haahr Berntsen, Mathias Bisgaard, Charlie Mulvad Ochsenbein Clarke, Daniel Stenger Ehmsen, Jesper Klausen Hansen, Rasmus Skøtt Jespersen, Mads
Baldersbæk Nielsen, Nikolej Jørgen Klaus Nyborg,
Malte Stensig Poulsen, Rasmus Kjældgaard Svendsen, Sebastian Thøgersen Riber, Frida Ahlquist, Liva
Lin Schmidt Andersen, Sine Amalie Rusbjerg Asmussen, Pernille Bolding Hansen, Vilma Louise Ohrt Jensen, Karoline Helsinghoff Gotthardsen, Ronja Johanne
Løyche Hansen, Sascha Kulmback Jacobsen, Louise
Jakobsen, Katrine Anderberg Nielsen, Nikoline Louise
Nielsen, Melanie Slominski, Isabel Høj Horsbøl Thomsen
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Kristen meditation

Hverdagsandagt

Vi mødes tirsdage i ulige uger kl.19.00-20.15 i Sct. Catharinæ Kirke. Vi samtaler først over bibel- og andre
tekster. Derefter følger medi- tationen, hvor vi følger traditionen efter John Main. Aftenerne ledes af Elin Holm
Rasmussen i samarbejde med sognepræst Elin Hjuler.
Nye deltagere er altid velkomne og kan bare møde op.

En stund til at tænke efter. Ordet andagt kommer af tysk
Andacht, af andenken på dansk at tænke på, hvilket
måske først giver mening, når man har prøvet at sidde
helt stille sammen med andre mennesker i et kirkerum
rundt om tændte lys på et kors som ligger på gulvet.
Hver anden tirsdag klokken 19.00 samles en gruppe
mennesker til sang, bøn og eftertanke i stilhed i kirken.
Der er ingen præst og andagten ledes af en såkaldt lægmand eller kvinde. Andagten er bygget op, så den er
nogenlunde ens fra gang til gang over en skabelon med
en blanding af salmer, oplæst tekst fra salmebogen,
bønner og den kommende søndags evangelietekst. Der
er ingen instrument ledsagelse, så deltagerne synger af
karsken bælg og så godt de nu kan.
Andagten handler om, det der sker, om det der bliver
tændt som en indre opmærksomhed. Deltagere kan benytte andagten som en personlig øvelse, hvor den indre
bøn betyder mest, eller som noget ydre hvor det oplæste
ord har størst betydning. Eller andagten kan være en
rumlig oplevelse, hvor det at være til stede har betydning.
Andagten tager en lille halv time og kan sammen med
salmer og oplæsningen være en meditativ tænkning,
hvor der tænkes med hjertet, og hvor man bliver grebet
af og ét med det, man tænker på.
Jesper Voetmann
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