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Radiotransmitteret gudstjeneste
Søndag den 20. september kl. 10.00
er Sct. Catharinæ Kirke vært for søndagens radiotransmitterede gudstjeneste
på DR P1.
Søndagens gudstjeneste er på sin vis
ikke anderledes end de andre gudstjenester, som fejres i Sct. Catharinæ Kirke og
dog vil vi gerne opfordre alle til at komme
og gøre dagen festlig.
Alle Helgen søndag
Søndag den 1. november er det Alle helgens dag. Det er dagen hvor vi i landets
kirker mindes de mennesker som vi har
mistet gennem det sidste år. Til gudstjenesten i Sct. Catharinæ Kirke indbydes
de pårørende til dem som er blevet begravet/bisat i sognet eller fra kirken. Ved
gudstjenesten vil navnene på dem vi har
mistet blive læst op.
Gudstjenesten fejres kl. 15.00 og kirkens
tre præster deltager.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en kop kaffe i kirkens sideskib.
De ni læsninger
er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan
som den udspilles i den bibelske historie.
Traditionen med de ni Læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i
Cambridge. I Danmark er det blevet en
tradition at holde De ni Læsninger i ugerne op til jul.
2. s. i advent, søndag den 6. december
kl. 19.30, er det konfirmanderne der læser
teksterne højt. Efter gudstjenesten bydes
der på en kop kaffe i kirkens sideskib.
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Tanker i tiden
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Ved en fest fornylig kom jeg i samtale

høje hvide tårn, er et fælles anliggende,

sige mig, ikke bare ved de store højtider

med et ægtepar fra København. Snakken

vores fælles hus, hvor vi må gå og komme

og milepæle i mit liv, men altid, også til

gik om folkekirken og søndagens guds-

og hører lige meget hjemme, som vi er og

daglig. Også når noget brænder på, el-

tjeneste, om kirkegangsprocenter og den

med det, vi er. Det indebærer også, at vi

ler jeg bare ikke ved, hvor jeg ellers skal

slags. De to var ikke kirke-uvante og ville

skal have mulighed for at komme inden-

vende mig hen.

i grunden gerne gå mere i kirke, end det

for, når vi har tid og lyst eller bare føler for

Min voksne datter i hovedstaden me-

blev til. Når de nu snart blev pensioneret,

det. På en morgentur, efter fyraften eller

ner nu ikke, det lige er præsten, hendes

forestillede de sig søndagens gudstje-

hvordan det nu passer ind i ens program.

jævnaldrende vil være mest tilbøjelig til

neste blive en del af deres søndagsbe-

Og vel vil det være urealistisk at holde kir-

at tænke på som evt. samtalepartner, når

skæftigelse samt noget af alt det andet

kerne åbne det meste af døgnet året rundt

noget brænder på. De vil gå til psykolog,

spændende, der skete omkring deres

og over hele landet, men mindre kan gøre

hvis de har råd. Og det er jo godt nok.

kirke i hovedstaden. For det er noget af

det. Et samarbejde, når man er flere kirker

Ikke eet ondt ord om de professionelle,

det kirken kan i dag, som de sagde: være

med få meters afstand, er oplagt, sådan

der kan noget, når man bærer på svæ-

der med gode tilbud om musikoplevelser,

som man kender det fra hovedstaden og

re ting, der kræver særlig behandling og

foredrag, gudstjenester af forskellig slags

andre større byer. ”Åben kirke ” koncep-

samtale. Når det er sagt, kunne jeg – med

osv. Og så var det, den ene af dem kom

tet er for længst blevet almindeligt, og har

min egen fest-samtale-partner in mente -

med et lille hjertesuk: Hvis kirkerne bare

mange taget til sig i store dele af landet, i

ønske, at vi præster mindede os selv og

kunne stå åbne! Og folkekirken ansætte

weekenderne men også ellers.

omgivelserne om, at der er en lang tra-

nogle flere præster! Sådan lidt katolske

Det hører ikke til daglige meldinger, jeg

dition for at præsten er en, man kan tale

tilstande, hvor man til enhver tid kunne

får, men dog jævnlige, at den og den har

med. At præsten naturligvis har tavsheds-

gå indenfor, møde en levende kirke og

været i kirke til dåb eller begravelse, el-

pligt og faktisk har det som en af sine for-

en præst at tale med! Det forestillede min

ler hun gik bare ind, og hvor gjorde det i

nemste opgaver at lytte og tale med om

samtalepartner sig, flere ville benytte sig

grunden godt at sidde på den kirkebænk.

livet. Jeg tror, tiden er inde til, at vi får det

af. For, som han sagde, det er noget af

Det gav en smule ro og tid til eftertanke,

repeteret og meldt ud. At vi tager på os,

det, der er sådan brug for i dag – og no-

det, som kan være en mangelvare i en al-

at der er en positiv forventning til præsten

get, I er gode til i kirken: at lytte og tale

mindelig hektisk hverdag og et pulseren-

i mange sammenhænge. Vel kan vi blive

med om det her liv, vi lever..

de byliv.

skældt ud for at være gammeldags og så

Den samtale har jeg gået og tygget på en

Det kan vi blive bedre til, tænker jeg: at

meget andet, og hvor bliver fornyelsen i

tid. Og tænker, han har ret i noget af det,

åbne den kirke, som har ligget der de

kirken og gudstjenesten af, og hvor kan

han siger, den gode mand, både med

mange hundrede år og til stadighed har

de dog skændes om sære ting i kirken.

hensyn til, at kirkerne i højere grad bør stå

så meget at byde på. Der skal holdes

Virkeligheden er dog stadig, melder ikke

åbne – ikke alene i de perioder af året og

søndagsgudstjeneste, begravelse, dåb

bare mange kolleger og diverse under-

timer på dagen, hvor turisterne formodes

og konfirmation, koncerter også og andet.

søgelser, at forventningen til præsten ge-

at ankomme - men også ellers. Så kirken

Men der er stadig mange timer tilbage,

nerelt er positiv. Og mødet med præsten,

i højere grad kan blive, hvad den er: alle

hvor kirken bare ligger stille hen. Og det

når det finder sted, ved de kirkelige hand-

mands hus. Vores hus, som hører til i sog-

er fint nok. Det er netop pointen. Og at

linger, begravelser og bisættelser især,

net eller på anden måde føler os knyttet

derfor kan den åbnes mere og være det

opleves tilsvarende meningsgivende.

til kirken. Enhver hører til her. Det turde

for os, som den er: det særlige sted, som

Ensomhed er vor tids største problem, hø-

være overflødigt at sige. Det er en æld-

med sit rum og sine ritualer og blotte til-

rer vi ofte. I et samfund, der bliver mere og

gammel tanke, at den kirkebygning, der

stedeværelse melder, at der er andet og

mere produktionsorienteret og effektivt.

står og løfter sig op over byens tage, el-

mere end lille mig og mit. Der er et bud-

Hvor robotstøvsugeren har gjort sit indtog

ler ude i landskabet markerer sig med sit

skab, der påstår, det har noget vigtigt at

hos de gamle. Hvor stress nærmest er

blevet en folkesygdom, og de unge men-

Rams er blot et af de meget vellykkede.

afsluttet toårigt projekt i Roskilde stift om-

nesker helst skal gøre karriere og leve liv

Og vi i kirken har fået øjnene op for, at vi

kring gudstjenester og andagter på ple-

til 12 – taller, er tid og nærvær blevet en

har et ansvar for at hjælpe til med dåbs-

je- og demensafdelinger. Der bliver som

mangelvare. Og lejlighed og mulighed for

oplæring gennem bibelfortælling, guds-

bekendt flere og flere ældre, svagelige og

at samtale om livet og det, der rører sig

tjenester og regulær undervisning. Så

demente i vores samfund og derfor også

hos den enkelte og i familierne, uden det

tilbuddet om minikonfirmandundervisning

på plejehjemmene, hvor kirken har tradi-

behøver sygeliggøres og blive en del af

er nu blevet obligatorisk, og det er vist de

tion for at være til stede med gudstjene-

behandlersystemet.

færreste, om nogen, der vil underkende

ster m.m. Flere steder oplever vi, hvordan

Vi får ikke præstetimer til at være dis-

værdien af det. Ikke mindst på baggrund

de velfungerende ældre bliver færre og

ponible døgnet rundt i kirkerne! Det vil

af tilbagemeldinger fra deltagende børn

muligheden for at holde traditionel guds-

heller ikke være relevant. Jeg forestiller

og forældre. Mange giver udtryk for øn-

tjeneste bliver vanskeligere. Her kan de

mig ikke, vi vil blive bestormet af samta-

sket om mere af samme slags.

nye erfaringer med enklere gudstjeneste-

lesøgende, men at vi kunne blive bedre

Og så er der babysalmesangen, som

former og rammer samt fokus på salmer

til at holde kirkedøren og muligheden for

også er blevet et tilbud i mange sogne

og sanser være en ny vej at gå. Den ge-

samtale åben, det kunne jeg ønske. Sen-

de senere år. Babysalmesang! tænkte

neration, som i dag sidder på plejehjem-

de det signal, at der er et sted, man kan

jeg selv for 20 år siden. Nu blev det for

mene, har en stor salmeskat med sig

gå hen med sit liv og de spørgsmål, man

poppet. Men den fordom er vanskelig at

fra barndom og skolegang, og gang på

tumler med. Og har man brug for et leven-

fastholde, når man oplever at synge og

gang kan man opleve, hvordan der umid-

de menneske, med tid og nærvær, så fås

danse med forældrene og de små. I det

delbart ikke er den store kontakt, men når

det faktisk i kirkens sammenhæng. Evt. så

kirkerum, hvor døbefonten står og minder

der stemmes i med en sang eller salme,

langt væk som et opkald eller en mail!

os om, hvor vi hører til. Og hvor babyer-

så ligger ord og toner lige for. Og er med

”Åben kirke” konceptet er som nævnt

ne tydeligvis føler sig hjemme, efterhån-

til at skabe ro og nærvær. Når samtalen

blevet almindeligt og taget godt imod i

den som ugerne går. Opmærksomheden

med min mor, der har Alzheimers, bliver

flere byer landet over allerede. Det hører

er optimal, når bedeslagene lyder med

lidt en udfordring, har vi stor glæde af at

til nogle af de tilbud, kirken her omkring

sprøde slag på trianglen, og vi begynder

synge sammen.

årtusindskiftet er kommet med i et forsøg

med sang og fagter til I østen stiger solen

Salmesang for mennesker med demens

på at være ”kirke til tiden”, som et slogan

op… Og så slutter den lille times salmer

vil blive noget af det, vi kommer til at høre

lyder.

og rytmer med, at de unge mødre kan

meget mere om de kommende år i kirken.

Ligesom forsøget med minikonfirmander

mødes over en kop kaffe, hvis de har tid

Det var lidt ”tanker i tiden”. Der kunne

eller juniorkonfirmander (kirkens under-

og lyst.

tænkes så mange andre end overstående

visningstilbud på 3.-4. årgang) tilbage i

”Nu har jeg fået mod til at synge med mit

og nævnes andre måder, kirken forsøger

1989 er blevet både almindeligt og taget

barn, ”sådan udtrykte en mor det engang

at være kirke på i vores tid. Alt sammen

godt imod mange steder i sognene. Der

efter et forløb med babysalmesang. I ho-

inspireret af, hvad en god samtale kan

lød ellers højlydte protester, da det så

vedstaden er der i mange sogne vente-

”flytte på” og måske åbne for.

dagens lys, for det kunne kun opfattes

liste til babysalmesang. Det siger noget

som en desavouering af skolens kristen-

om, hvordan også dette nye tilbud er ble-

domsundervisning, lød det fra kritikerne.

vet taget godt imod, og hvor vigtigt det er,

Men den anke var aldeles misforstået.

i min optik, at vi hele tiden er opmærksom-

Kirke og skole har i samme periode fået

me på tidens udfordringer, og hvordan vi

et særdeles konstruktivt samarbejde i

kan være kirke i den sammenhæng.

de mange kirke-skoletjenester, som er

Og at der ustandseligt tænkes nyt og

opstået i stifter og provstier, Ribe Stifts

gøres nye erfaringer viser også et netop

Elin Hjuler
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Tirsdagsklubben
Tirsdag d. 1. september

Tirsdagsklubben er et mødested for men-

Mie Christensen:

nesker, der kan lide at dele deres histor-

”10 år i Østen”

ier og glimt af livet med andre, få en god
snak og en kop kaffe, synge fra Højskole-

Tirsdag d. 15. september

sangbogen og Salmebogen og lytte til et

Jesper Voetmann:

foredrag, en rejsebeskrivelse eller noget

”Gift til venstre hånd. Anna Sofie og

helt tredje.

Clausholm Slot”

Hver anden tirsdag mødes 50-60 personer i konfirmandstuen i Bispegade til et par

Tirsdag d. 29. september

timers samvær. Stemningen er god, vit-

De grå synger

tighederne finder let vej og alle går derfra
med et smil på læben.

Tirsdag d. 27. oktober

Hvis dette lyder interessant for dig, skal

Simon T. L. Stubkjær:

du endelig møde op. Vi begynder kl.

”Thomas Kingo”

14.30 og slutter to timer senere. Skal du
bruge kirkebilen, kan det også lade sig

Tirsdag d. 10. november:

gøre. I så tilfælde skal du ringe til Mona

Carla Osborg:

Bernbom på tlf. 23 47 79 40 senest kl.

”På valsen”

9.00 samme dag.

Tirsdag d. 24. november:
Julefrokost (kr. )
NB! Vi begynder kl. 12.00

Tirsdag d. 8. december:
Julehygge med gløgg og æbleskiver
NB! Husk en lille gave
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SEPTEMBER
Gudstjenester

Arrangementer

Torsdag d. 3. september:

Tirsdag d. 1. september:

Fredag d. 25. september

Hverdagsandagt v/Frivilliggruppe

Tirsdagsklubben

Afslutningsandagt for minikonfirmander

19.00 - Sct. Catharinæ

Mie Christensen:

16.00 - Sct. Catharinæ - S.von Oettingen

”10 år i Østen”
Lørdag d. 5. september:

kl. 14.30 - Konfirmandstuen

Dåbsgudstjeneste
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Mandag d. 28. september:
Åndelige dannelsesgrupper v/J. Dahl

Onsdag d. 2. september:

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

Babysalmesang v/Elin Hjuler
Søndag d. 6. september:

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ

14. s. e. trinitatis

Tirsdag d. 29. september:
Tirsdagsklubben

kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær

Tirsdag d. 8. september:

De grå synger

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen

kl. 14.30 - Konfirmandstuen

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ
Søndag d. 13. september:
15. s. e. trinitatis

Onsdag d. 9. september:

kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

Babysalmesang v/Elin Hjuler

kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ

Høstgudstjeneste + kirkekaffe
Tirsdag d. 15. september:
Torsdag d. 17. september:

Tirsdagsklubben

Hverdagsandagt v/Frivilliggruppe

Jesper Voetmann:

19.00 - Sct. Catharinæ

”Gift til venstre hånd. Anna Sofie og
Clausholm Slot”

Søndag d. 20. september:

kl. 14.30 - Konfirmandstuen

16. s. e. trinitatis
kl. 19.30 - Obbekær - S. Stubkjær

Onsdag d. 16. september:

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Babysalmesang v/Elin Hjuler

Radiotransmitteret gudstjeneste se s. 3

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ

Søndag d. 27. september:

Fredag d. 18. september

17. s. e. trinitatis

Afslutningsandagt for minikonfirmander

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 16.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 14.00 - R. Svendsen
Fælles høstgudstjeneste for Kalvslund og

Tirsdag d. 22. september:

Obbekær. Se omtale s. 12

Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen
kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

Onsdag d. 23. september:
Babysalmesang v/Elin Hjuler
kl. 10.00 - Sct. Catharinæ
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OKTOBER
Gudstjenester

Arrangementer

Torsdag d. 1. oktober:

Fredag d. 2. oktober

Hverdagsandagt v/Frivilliggruppe

Afslutningsandagt for minikonfirmander

19.00 - Sct. Catharinæ

16.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Søndag d. 4. oktober:

Tirsdag d. 6. oktober:

18. s. e. trinitatis

Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen

kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

kl. 11.00 - Obbekær - R. Svendsen
kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Søndag d. 11. oktober:
Ribe Kulturnat

Søndag d. 11. oktober:

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

19. s. e. trinitatis
kl. 9.30 - Obbekær - E. Hjuler

Onsdag d. 14. oktober:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

Babysalmesang v/Elin Hjuler
kl. 10.00 - Sct. Catharinæ

Torsdag d. 15. oktober:
Hverdagsandagt v/Frivilliggruppe

Mandag d. 19. oktober:

19.00 - Sct. Catharinæ

Åndelige dannelsesgrupper v/J. Dahl
kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

Søndag d. 18. oktober:
20. s. e. trinitatis

Tirsdag d. 20. oktober:

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær

Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

Søndag d. 25. oktober:

Tirsdag d. 27. oktober:

21. s. e. trinitatis

Tirsdagsklubben

kl. 9.30 - Obbekær - R. Svendsen

Simon T. L. Stubkjær:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

”Thomas Kingo”
kl. 14.30 - Konfirmandstuen

Torsdag d. 29. oktober:
Hverdagsandagt v/Frivilliggruppe

Onsdag d. 28. oktober:

19.00 - Sct. Catharinæ

Babysalmesang v/Elin Hjuler
kl. 10.00 - Sct. Catharinæ

Torsdag d. 29. oktober:
Sogneaften v/Lise Schrøder
”Anne Marie Carl-Nielsen”
kl. 17.00 - Sct. Catharinæ + konf.stuen
Se omtale s. 14
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NOVEMBER

DECEMBER

Gudstjenester

Arrangementer

Gudstj. + arr.

Søndag d. 1. november:

Tirsdag d. 3. november:

Onsdag d. 2. december

Alle Helgens søndag

Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen

Adventsaftensang

kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

kl. 15.00 - Sct. Catharinæ - Alle præster

Onsdag d. 4. november:

Lørdag d. 5. december

Se omtale s. 3

Babysalmesang v/Elin Hjuler

Dåbsgudstjeneste

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ

Tirsdag d. 10. november:

Søndag d. 6. december:

Dåbsgudstjeneste - E. Hjuler

Tirsdagsklubben

23. s. e. trinitatis

kl. 14.30 - Konfirmandstuen

kl. 19.30 - Kalvslund - R. Svendsen

Søndag d. 8. november:

Carla Osborg:

De 9 læsninger

23. s. e. trinitatis

”På valsen”

kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

kl. 19.30 - Obbekær - S. Stubkjær

Lørdag d. 7. november:

kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

De 9 læsninger
Søndag d. 15. november

Se omtale s. 3

Menighedsmøde
Torsdag d. 12. november:

kl. 14.30

Hverdagsandagt v/Frivilliggruppe

se omtale s. 12

19.00 - Sct. Catharinæ
Tirsdag d. 17. november:
Søndag d. 15. november:

Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen

24. s. e. trinitatis

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

kl. 9.30 - Obbekær - E. Hjuler
kl. 16.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

Mandag d. 23. november:
Åndelige dannelsesgrupper v/J. Dahl

Søndag d. 22. november:

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

S. s. i kirkeåret
kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

Tirsdag d. 24. november:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Tirsdagsklubben
kl. 12.00 - Konfirmandstuen

Onsdag d. 25. november

Julefrokost

Adventsaftensang

For tilmelding se s. 6

kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
Tirsdag d. 8. december
Torsdag d. 26. november:

Tirsdagsklubben

Hverdagsandagt v/Frivilliggruppe

kl. 14.30 - Konfirmandstuen

19.00 - Sct. Catharinæ

Julehygge m. gløgg og æbleskiver

Søndag d. 29. november:
1. s. i advent
kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær
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Fra organisten
Koncerter

Kulturnat

I forbindelse med årets Rued Langgaard

Søndag d. 11. oktober kl. 19.00-23.00

festival afholdes flere af koncerterne i Sct.

Også i år medvirker Sct. Catharinæ Kirke

Catharinæ Kirke. Især klavermusikken

i Ribes kulturnat. Den begynder på Odins

kommer til at klinge her, og det bliver på

Plads kl. 19.00 og slutter i Domkirken.

et stort og vellydende Bösendorfer. Ønsk-

Da programmet fastsættes af komiteen

er man flere oplysninger om koncerterne,

for kulturnatten, henvises til denne hjem-

fx. billet- og forsalg, kan man besøge fes-

meside på www.ribes-kulturnat.dk

tivalens hjemmeside på www.langgaardfestival.dk

Vil du tjene en ekstra skilling?
I Sct. Catharinæ Kirke har vi et lønnet kor,

Skal det absolut være Carl …

som synger ved søndagens gudstjenest-

04/09/2015 kl. 20:00

er, men også på hverdage til fx begrav-

Berit

Johansen

Tange,

klaver,

Lars

elser og bryllupper. Du skal have et godt

Egegaard Sørensen, lysdesign, Esben

stemmemateriale og meget gerne kunne

Tange, koncept og fortælling.

noder. Ring eller skriv til organist Benja-

Entré 120 kr.

min Friis Nielsen for at få mere at vide.

Den store mester kommer

Drengekor

05/09/2015 kl. 11:00

Igen i år kommer jeg ud på skolerne for

Johannes Søe Hansen, violin og Christina

at have musiktimer. Det er en mere ak-

Bjørkøe, klaver.

tiv indsats for at få drenge til at synge. I

Entré 120 kr.

modsætning til tidligere år, hvor jeg har
været ude i 3. klasserne, har jeg valgt

Sange i Klostergården

også at tage ud i 2. klasserne i håb om at

05/09/2015 kl. 12:00

plante sangglæden så tidligt som muligt.

Carl Nielsens folkelige sange møder
Rued Langgaards kunst-sange i nicherne

Generelt er det sådan, at vi prøver at få

i Klostergårdens korsgang. Elisabeth

så mange oplysninger med i kirkebladet,

Fischer, sopran, Anette Signe Pedersen,

som muligt. Det kan dog ske, at vi bliv-

sopran, Diana Haugland, mezzosopran,

er kontaktet af musikere, som af den ene

Hans Thorslund Andersen, baryton.

eller anden grund gerne vil lægge vejen

Gratis

forbi vores kirke og give koncert efter vi
har haft deadline på vores kirkeblad. Der-

Humoreske

for kan der forekomme koncerter, som

06/09/2015 kl. 15:00

ikke er omtalt i kirkebladet. De er dog al-

Kammermusikværker af Carl Nielsen og

tid at finde på vores hjemmeside, så snart

Rued Langgaard, Esbjerg Ensemble

de er fastlagt. Inde på hjemmesiden kan

Entré 120 kr.

man desuden også tilmelde sig et nyhedsbrev om musikken i Catharinæ Kirke,
hvis man ønsker ekstra information eller
en reminder, om koncerterne.
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Konfirmanderne kommer
Konfirmandsæsonen 2015-2016 begy-

meget, men det jeg kan huske, skal jeg

barndomshjem og senere fik jeg plads

nder i efteråret, og derfor vil konfirman-

nok fortælle.

på en kro på vejen mellem Holbæk og

derne komme til at fylde kirkebænkene i

Min mor døde da jeg var to år gammel og

Kalundborg.

de næste mange måneder. Pt. ser det ud

min far stod pludselig alene med mig og

Senere fik jeg også plads hos en kvinde-

til, at vi får glæden af at undervise 54 kon-

min lillesøster, som ikke engang var fyldt

lig lektor, som boede i et stort hus i Hol-

firmander fra sognet.

et år på det tidspunkt.

bæk afbrudt af en periode i København.

At gå i kirke, kan ofte være en uvant sit-

Min far fik forskellige husbestyrerinder i

Mit liv har været godt og jeg har alle dage

uation for konfirmanderne. De fleste af os

de efterfølgende år, men det var en svær

holdt fast i mit kirkelige forhold. Derfor

har prøvet det og kender derfor til det.

barndom for mig uden en mor. Min søster

deltager jeg også ofte i gudstjenesterne

Men som menighed kan man gøre dem

flyttede hen til nogle naboer, som ikke selv

i Sct. Catharinæ Kirke i Ribe.

den tjeneste, at byde dem velkommen, så

havde børn, men som gerne ville tage sig

Tiden er anderledes for de unge konfir-

de føler sig godt tilpas i kirken og som en

af hende. Vi så hende selvfølgelig tit, men

mander i dag - heldigvis, men i kirken lyd-

del af fællesskabet.

hun blev boende hos dem og flyttede ald-

er der et budskab, som ikke har forandret

Mange tanker og overvejelser følger også

rig tilbage.

sig fra 1936 til 2015, og det synes jeg er

med at gå til konfirmationsforberedelse

Jeg tror noget af alt det der skete i min

smukt at tænke på.”

og derfor synes det passende at bringe

barndom havde indflydelse på, hvad

et interview med Ulla Jessen, som er bo-

konfirmationsforberedelsen og konfirma-

siddende i Sct. Catharinæ sogn.

tionen betød for mig.

Interviewet er tidligere bragt i Ribe Stifts

Jeg havde en veninde, som kom og hent-

blad.

ede mig på cykel, når vi skulle til konfirmationsforberedelse. Og så cyklede vi de
6-7 km til præstegården for at modtage
undervisning. Jeg husker ikke så meget

Interview med Ulla Jessen, 93 år, konfir-

af det, men det jeg husker var mest

mand fra Søstrup sogn, Holbæk provsti,

betagelsen af kirkens rum. Det er noget

i 1936.

af det, som jeg stadig holder af den dag

“Jeg har sat Ulla Jessen stævne en dejlig

i dag.

forårsdag i marts på plejecentret Åhaven i
Ribes grønne område, hvor vi skal tale om

Hvad betød din konfirmation for dig?

hendes konfirmation og konfirmationsfor-

Nu var det jo anderledes i gamle dage og

beredelse.

konfirmationen var en anderledes skel-

Da jeg ankommer, følges vi op til hendes

sættende begivenhed for mange unge,

lejlighed hvor jeg bydes på kaffe og likør

end den er i dag.

samt chokolade. Det tegner til at blive en

Jeg kom ud at tjene på en gård efter min

hyggelig formiddag med en samtale, der

konfirmation, som så mange gjorde. Jeg

kommer til at brede sig ud over emnet.

var et barn på 14 år, men blev i voksnes
øjne mere eller mindre betragtet som vok-

Ulla, hvad kan du huske fra din konfirma-

sen. Jeg var stor nok til at påtage mig et

tion og forberedelsen?

arbejde og tjene til livets ophold.

Ja, jeg har tænkt meget over det siden

Jeg havde to pladser i løbet af 10 år - fem

du spurgte mig, og jeg må desværre

år hvert sted. De første fem år tjente jeg,

indrømme, at jeg ikke kan huske særlig

som sagt, på en gård ikke langt fra min
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Det sker
Babysalmesang

såkaldt lægmand eller kvinde. Andagten

Anne Margrethe Lindholdt, amlindholdt@

Så begynder en ny sæson med babysal-

er bygget op, så den er nogenlunde ens

gmail.com

mesang. Et tilbud til forældre og deres

fra gang til gang over en skabelon med

Evt. yderligere oplysninger hos

små (2-12 mdr.) om at komme i kirken og

en blanding af salmer, oplæst tekst fra

Becker, tlf. 75410423

synge, danse og lege til salmer, sange og

salmebogen, bønner og den kommende

Anne Margrethe Lindholdt, tlf. 28839860

rytmer.

søndags evangelietekst. Der er ingen in-

Elin Hjuler, tlf. 75421612

Babysalmesangen er et samarbejde mel-

strument ledsagelse, så deltagerne syn-

lem de to Ribe sogne samt Farup, Kalvs-

ger så godt de nu kan.

Menighedsmøde

lund, Obbekær og Seem.

Andagten handler om, det der sker, om

Hvert år afholdes et menighedsmøde

Vi mødes i Sct. Catharinæ Kirke onsdage

det der bliver tændt som en indre op-

med offentlig adgang.

kl. 10.00, og efter en lille time med sal-

mærksomhed. Deltagere kan benytte

På menighedsmødet aflægges beretning

mer og rytmer er der mulighed for en kop

andagten som en personlig øvelse, hvor

om kirkens og menighedsrådets arbejde.

kaffe/te.

den indre bøn betyder mest, eller som no-

Denne dag er det muligt at kommentere

Medbring tæppe til barnet at ligge på.

get ydre hvor det oplæste ord har størst

kirkens aktiviteter, og komme med idéer

Første gang er onsdag d. 2. september.

betydning. Eller andagten kan være en

til nye aktiviteter. Dette gør menigheds-

Tilmelding til Elin Hjuler på ehs@km.dk

rumlig oplevelse, hvor det at være til

mødet forskelligt fra menighedsrådets

Se evt. kirkernes hjemmeside.

stede har betydning.

møder, hvor der også er offentlig adgang

Andagten tager en lille halv time og kan

uden mulighed for at kommentere.

Kristen meditation

sammen med salmer og oplæsningen

Mødet afholdes søndag den 15. novem-

Fortsætter tirsdage i ulige uger kl. 19.00-

være en meditativ tænkning, hvor der

ber kl. 14.30 i Sct. Catharinæ Kirke.

20.15. Første gang her i efteråret tirsdag

tænkes med hjertet, og hvor man bliver

d. 9. september.

grebet af og ét med det, man tænker på.

Grete Becker, formand
Folkekirkens feriehjælp

Der samtales om bibel – og andre tekster
og synges fra salmebogen. Der er stilhed

Samtalegruppe

som arrangeres af Samvirkende Menig-

og bøn. Aftenerne ledes af Elin Holm Ras-

En sådan er blevet etableret på opfor-

hedsplejer, sender hvert år 330 familier

mussen i samarbejde med sognepræst

dring fra folk i menigheden.

på ferie forskellige steder i landet. Dona-

Elin Hjuler.

En gruppe af interesserede mødes 4-6

Nye deltagere er altid velkomne og kan

gange om året for at diskutere et emne af

blot møde op i kirken.

fælles interesse.
Emnerne kan spænde vidt, men alle har
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Grete

tionerne som gør dette økonomisk muligt
kommer fra arbejdsmarkedets feriefond.
Sct.. Catarinæ sogn har i de mange år
deltaget med tre familier, og også i år
kunne man tilbyde ferie til familier som el-

Hverdagsandagter

de som omdrejningspunkt noget med ek-

En stund til at tænke efter. Ordet andagt

sistens, tro og kirke at gøre.

kommer af tysk Andacht, af andenken på

Hvert møde indledes med et kort oplæg

I de sidste fire år har vores familier holdt

dansk at tænke på, hvilket måske først

fra en af deltagerne. Der er tale om en fri

ferie i Jesperhus på Mors.

giver mening, når man har prøvet at sidde

og uformel samtale, som alle interessere-

Så den 28. juni drog vi afsted fra Ribe til

helt stille sammen med andre mennesker

de er velkomne til at deltage i.

Jesperhus, forventningsfulde og med håb

i et kirkerum rundt om tændte lys på et

Næste mødedag er tirsdag d. 15. sep-

om en god ferie.

kors som ligger på gulvet.

tember kl. 17.30-19.00. Emnet er samar-

Jesperhus er fantastiske sted for både for

Hver anden tirsdag klokken 19.00 sam-

bedet mellem de to kirker i Ribe. Mødet

børn og voksne. Her er masser af aktivite-

les en gruppe mennesker til sang, bøn

foregår i konfirmandstuen, Bispegade 6.

ter for børnene og området er en nydelse

og eftertanke i stilhed i kirken. Der er

Da vi slutter mødet med et stykke brød, er

for de voksne.

ingen præst og andagten ledes af en

tilmelding nødvendig senest aftenen før til

lers kan have svært ved at få mulighed for
at have råd til at give deres børn en ferie.

Efter en start på sommeren som ikke vi-

2. pinsedag i Klosterhaven
ste sig fra den mest positive side, fik vi
en uge med rekordagtige varmegrader,
så vandlandet blev flittigt brugt af store
og små.
Da vi tog hjem efter en uge var det med
masser af gode oplevelser og positive
energier. Alle gav udtryk for at have haft
en god ferie, og det eneste man kunne
have ønsket sig anderledes var at ferien
havde varet lidt længere.
Anne Margrethe Lindholdt

Pilgrimsvandring XXVI 2015
Vi mødes i Sneum kirke kl. 9, hvor vi synger morgensang og hvor kirkens præst
Jens Christian Jermiin Nielsen fortæller
om kirken og viser os kirkegården, som
er unik og fredet. Kører til Blichers kro i
Tjæreborg, hvorfra vandringen udgår. Til
Ndr. Strandvej, til Tradsborgvej og derefter ned af en sti til Tjæreborg Fiskesø,
hvor vi holder kaffepause. Medbring selv
kaffe/the og brød. Ad Krogsgårdssti og
ender med at komme ned til en sti med
marker på den ene side og ender ved
Tjæreborg Kirke. Derefter tilbage til Blichers Kro. Middag på Blichers kro (99 kr)
– ønske om vegetarmad meddeles undertegnede.
Tilmelding til turen ved mail til jborkhansen@gmail.com el. sms til 24656682 senest 8. sept. Hvis der er behov for kørelejlighed, så kontakt Jørgen Bork Hansen,
tlf. 24 65 66 82.
Inge og Jørgen Bork Hansen

2. pinsedag blev der - traditionen tro

Korene fra hhv. Domkirken og Sct. Ca-

- fejret fælles udendørs gudstjeneste i

tharinæ Kirke ledsagede salmesangen

Klosterhaven for Farup, Kalvslund, Obbe-

under ledelse af Lotte Bille Glæsel og

kær, Seem, Ribe domsogn og Sct. Catha-

Benjamin Friis Nielsen.

rinæ sogn.

Billederne er taget af Torsten Troelsen.

Vejret viste sig fra sin skønneste side og
blev et strot tilløbsstykke.
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Sogneaften
Billedhuggeren

Revyen. Så blev hun ”opdaget” af Volmer

Anne Marie Carl-Nielsen

Sørensen og kom til Cirkusrevyen og var

Torsdag d. 29. oktober komme Lise

med i Holstebro revyerne i begyndelsen

Schrøder til Sct. Catharinæ Kirke og for-

af 1980erne. Desuden spillede hun med

tæller om billedhuggeren, Anne Marie

i revyer i Silkeborg, Højslev, Blokhus og i

Carl-Nielsen, som var gift med den be-

Amagerscenens vinterrevy. Hun demon-

rømte Carl Nielsen.

strerede fremragende evner som parodist

Vi begynder i Sct. Catharinæ Kirke kl.

af Dronningen, Ritt Bjerregaard og Bodil

17.00 og går efter foredraget i konfir-

Kjer. I 1982 gjorde hun sammen med Jytte

mandstuen, hvor vi spiser sammen.

Shapley lykke i nummeret ”Ned med fod-

Prisen for foredrag og mad er kr. 50,-

bolden” i Limfjordsrevyen på Højslev Kro.

Tilmelding er derfor nødvendig og kan

En periode rejste hun også rundt med et

ske til kordegnekontoret på tlf. 75420350

revyviseprogram sammen med kollegaen

eller på mail ssp@km.dk senest mandag

John Martinus. Lise Schrøder fik en mar-

d. 26. oktober kl. 12.00.

kant succes i TV-serierne ”Nævningene”
og i ”Rejseholdet”, hvor hun havde en
af hovedrollerne. Desuden medvirkede

Lise Schrøder

hun i TV-serien ”Strisser på Samsø”. På

er landsmandsdatter fra Vendsyssel og

film har vi bl.a. set hende som skrap hus-

oprindelig er hun uddannet sygeplejer-

holdningsforstanderinde i Lise Nørgaards

ske, og supplerede indtægterne som

”Kun en pige” og som spækhøkerenke i

skuespiller ved at tage nogle vagter som

”Bryggeren”. Desuden har hun bl.a. med-

natsygeplejerske på Rigshospitalet. Hun

virket i ”Man sku være noget ved musik-

hentede derfra inspiration til sine one-

ken” og ”Farlige kys”. Lise Schrøder er et

man shows og havde således grundige

socialt engageret menneske og var på et

forudsætninger til rollen som sygeple-

tidspunkt på vej ind i politik, men opgav

jerske i Lars von Triers ”Riget”. Tea-

dog denne metier.

termæssigt har hendes karriere tegnet
nogle op- og nedgående kurver. I 1970
kom Lise Schrøder ind ved Århus Teaters
Elevskole, men blev smidt ud igen efter
et års forløb. Alligevel har hun gennem
årene spillet flere svære roller til succes
i TV og for eksempel på Boldhus Teatret
(titelrollen i ”Jane Avril” 1984). Hun har
bl.a. haft engagementer på Folketeatret
og Det ny Teater. Hun medvirkede som
Kristine i Statens Teaterskoles eksamensforestilling ”Frøken Julie” 1973 og hun
var instruktørassistent på ”Sensationen”.
Revy-karrieren begyndte i Randers, hvor
hun i 1979 medvirkede i Kongens Ege
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Det Danske Antifonale
I Klosterkirken skal der nu igen lyde gre-

gang, andre faste gengangere og enkelte

vær om evigt gyldige vilkår som omfatter

goriansk. Kirken er et gammelt hus, dog

med nogle års mellemrum, hvilken kate-

os alle – ikke mindst i dag efterspørges

bygget af levende stene. At opleve en

gori jeg tilhørte. Arbejdsugen har været

stilhed og mulighed for at træde til siden

kirke er at blive inddraget i et levende fæl-

afholdt efter samme koncept siden 1980.

for at give hjertet plads. Kirken er bygget

lesskab omkring vore evige værdier, som

Først i Augustinerklosteret i Erfurt, hvor

til Guds ære, vor sang er ingen koncert,

er blevet os overrakt og som vi rækker vi-

Luther var munk. Siden år 2000 på Kloster

men henvendt til ham. I Kirken er vi ikke

dere gennem generationer. Den levende

Drübeck der i dag fungerer som Evange-

kunstnerne, det er Gud, som er vores ska-

rene sang uden instrumentalledsagelse,

lisk Centrum. Der varetages mangeart-

ber, og ham vi synger til.

hvor Ordet er toneangivende, er en gam-

ede aktiviteter med afsæt i kirkelig og

Efter reformationen blev de latinske tek-

mel, men ikke desto mindre værdifuld,

diakonal ånd.

ster oversat til modersmålet og stadigvæk

disciplin, ikke mindst i vores teknologi- og

Augustin priste ligeledes sangen, den gør

forlæg for vor nutidige liturgi. De allerse-

vækstorienterede hverdag.

bønnen dobbelt.

neste år har desværre i praksis fjernet

I år valgte jeg at holde 8 dage af min

Herhjemme er der, også blandt præster,

flere af de faste led, f.eks. ved indgang,

ferie på et kloster i Harzen, for at leve

som finder at den gregorianske sang til-

evangeliet, det stille skriftemål samt na-

efter en fast dagsrytme der tilnærmer

hører fortiden og er ”katolsk”. Det er nu

dveren. Dog står de endnu levende i

sig nonnerne og munkenes. Vi sang

ikke rigtigt. Selv vor kirkefar Martin Luther,

salmebogen. Muligvis er det et mis-

Laudes (morgensang) kl. 7.15 i den

anbefaler os i sine skrifter at synge de gre-

forstået forsøg på at tilnærme sig vor has-

gamle klosterkirke inden morgenmaden.

gorianske hymner og vekselsungne salm-

tige og resultatsøgende livsform, men det

Kl. 8.45 mødtes vi, når vejret tillod det,

er. De er ren balsam for sjælen udtrykte

virker ikke virkeligt ”tro-værdigt”. Tidligere

i en af klosterets små haver for at gen-

han. Traditionen er da også videreført

orienterede vi os om de dybere materier

nemføre

åndedrætsøvelser

rundt om i Danmark, hvor der synges

ved at læse Bibelen – Nu om dage søges

og stemmetræning. Herefter fortsatte vi i

efter det Danske Antifonale. I praksis er

der på Facebook. I det lange ”løb” er det

mødelokalet med sangøvelser. Kl. 10.45

det hverdagsandagt ”Classic”, vi gør det

dog vigtigt vi holder fast ved vore rødder.

var der studiekreds i et undervisning-

samme, synger salmer og hymner, men

Enhver er velkommen at deltage, der

slokale, hvor forskellige tekster lagde

efter gamle toner, beder fadervor, har

forudsættes ingen nodekendskab, vi lyt-

grund for samtale under ledelse af en

tekstlæsning og synger velsignelsen. Min

ter og støtter hinanden. Der udleveres

evangelisk præst. Kl. 11.45 sang vi igen,

sjæl, hvad vil du mere!

sanghefte med det faste program. Der

i kirken inden middagsmåltidet som var

Efter et ophold er vi nu igen klar til at

forudsættes heller ikke et fast fremmøde

en lækker buffet med flere hjemmelavede

begynde den smukke tradition.

men bygges på fællesang og kontinuitet

retter. Efter en middagspause og kaffe,

Vi synger tirsdage i lige uger kl. 17.00 –

i fællesskab.

havde vi sangøvelser indtil Vespersan-

17.30. Vi holder forøvelse kl. 16.30. Første

gen kl. 17.15. Herefter aftensmad. Kl.

gang bliver tirsdag den 1. september.

Praktisk opsummering:

19.30 var der aftenprogram med skif-

Den første gregorianske sang blev vide-

Tirsdag den 1. september kl. 17.00 i Sct.

tende emner og vi sluttede med dagens

regivet ”fra mund til øre” efter gehør. Med

Catharinæ Kirke.

sidste tidebøn i kirken kl. 21.00, hvorefter

tiden gjordes der forsøg på at fastholde

Fortælling om et klosterophold og betyd-

vi holdt fri.

visse melodiforløb i sangen ved at ned-

ningen af den levende musik.

Deltagerne kom mange steder fra og

skrevne tegn kaldet Neumer. De antyd-

Tirsdag den 8. september Gregoriansk

med vidt forskellig baggrund og inter-

ede dog blot formen, først langt senere

sang kl. 17.00. Forøvelse kl. 16.30.

esser, men fælles om den gregorianske

fik man det firelinjede nodesystem med

Alle er velkomne, vi synger alle med den

sang. Der var 2 evangeliske præster, et

kvadratnoder, der er enstemmige og

stemme vi besidder.

par kantorer samt et bredt udsnit af for-

aflæses fra neden. Her er det er Ordet

Herefter tirsdage i ulige uger. Se også på

skellige moderne erhverv. Nogle for første

som er toneangivende. Et inderligt sam-

kirkens hjemmeside.

forskellige
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