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Fra menighedsrådet
Menighedsrådet arbejder stadig med at
få opført et toilet i/ved kirken og håber
snart at høre nyt fra de forskellige instanser.
I oktober afholdtes der høstmarked, i kirken og klostergården, med stor opbakning. Det er altid dejligt, at så mange støtter op om det, hvilket vi er meget glade
for.
Vi har haft forskellige tanker mht. kirken,
men alt er foreløbigt lagt på hylden, da vi
skal have præstegården gjort i stand. Der
er desværre konstateret skimmelsvamp i
både præsteboligen og konfirmandstuen,
så præstefamilien skal genhuses i Øster
Vedsted. Vi håber at renoveringen tager
så kort tid som muligt.
Den dejlige tid med adventsaftensang
ligger foran os. Onsdag den 25. november, 2., 9., 16. og 23. december er der
Adventsaftensang kl. 17.00 i kirken.
Alle er meget velkommen til alt hvad der
sker i kirken.
Menighedsrådet
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Tanker i tiden
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Fra himlen højt

Det første er, at man har fortiet Guds ord

Vi finder noget af den i vores salmebogs

Det sker ikke så sjældent at nogen i en

og kun læst og sunget i kirkerne. Det er det

salme nr. 95: Fra himlen højt kom budskab

samtale peger på hvor stemningsfulde de

værste misbrug.

her. I sin oprindelige version var den så

katolske kirker, som vi møder dem bl.a. på

Det andet består i, at da Guds ord ikke

at sige en julekrybbe i ord, hvor en engel

ferierejser i syden, er i forhold til vores pro-

længere lød, kom der så mange ukristelige

træder frem som på en scene og prokla-

testantiske. Altre og figurer og billeder er

fabler og løgne ind både i legender, sal-

merer Jesu fødsel. Stalden, krybben, dy-

der i store mængder mange steder. Ikke

mer og prædikener, så det er forfærdeligt

rene, hyrderne inddrages til at understøtte

mindst her op til jul pyntes der mange ste-

at se på.

meningen med det skete: At Gud i dette

der yderligere med de såkaldte julekryb-

Det tredje er det, at man har afholdt en

barn kommer til os som vores frelser.

ber: julelandskaber, der som et gigantisk

sådan gudstjeneste som en gerning, man

Luther skrev den oprindeligt til en kendt

dukkehus viser stalden i Bethlehem, Je-

ville erhverve Guds nåde og frelsen med.

spillemandsmelodi – måske oprindeligt til

susbarn med familie og ud over hyrder og

Derved er troen gået til grunde og enhver

sine egne børn. Det er dog usikkert. Men

engle til tider et mylder af små mennesker

har givet gaver til kirker og stiftelser og har

meningen med den er ikke til at tage fejl

på vej derhen.

villet være præst, munk og nonne.

af: den skal pege på betydningen af det

Og der er noget om det. I forhold til denne

For nu at afskaffe disse misbrug, må man

julen handler om, den vil forkynde og be-

billedrigdom og fantasiens muligheder for

for det første vide, at den kristne menighed

lære om den frelse Gud i julen skænker os

afsæt kan vi slet ikke være med her i vores

aldrig skal komme sammen, uden at Guds

helt ufortjent.

kirker. Vores kirkerum er anderledes. Det

ord bliver prædiket og uden at der bedes,

I en gendigtning Grundtvig skrev lyder det

er de fleste steder synligt den dag i dag

om der så er aldrig så kort. Som der står i

sådan.

at kirkerummet forandrede sig efter refor-

Salme 102, 23: ”Når folkene og kongerne

2. Guds Søn, den Lille, hvid og rød,

mationen. Det bibelske ord og det bibel-

samles til hobe for at tjene Herren, skal de

Han ligger nu i Jomfru-Skiød,

ske indhold kom i fokus. Meningen med

forkynde Herrens navn og pris. ” og Paulus

Den Konning spæd, saa faur og fiin,

gudstjenesten var at tage imod Guds ord.

siger i 1 Kor. 14,31, at der i menigheden

Vil være Lyst og Glæde din!

Derfor var det også vigtigt at udbrede bib-

skal profeteres, læres og formanes. Derfor

3. Det er vor Gud og Herre sød,

len på modersmålet og vigtigt at gudstje-

er det bedre, at man hverken synger eller

Som dig vil frie af al din Nød,

nesten også afspejlede dette skifte.

læser, og heller ikke kommer sammen, hvis

Han være vil din Frelser-Mand,

I kirkerummet ser vi det afspejlet i præ-

Guds ord ikke bliver prædiket. (Om guds-

Og løse dig af Lovens Band!

dikestolens

tjenestens ordning i menigheden 1523)

4. Hvad Gud dig før beredte til

Men også døbefonten var vigtig. Og ikke

Meningen med gudstjenesten er altså

Guds Søn dig Selv nu være vil,

mindst nadverbordet, hvor nu menigheden

at forkynde Guds ord, sådan som det er

Saa du med os i Himmerig

modtog nadveren i fuld skikkelse.

overleveret i biblen. Det sker ved at der

Skal leve glad evindelig

På reformationstiden og over årene deref-

læses og prædikes og i salmesang med

Luther peger her på meningen med bar-

ter blev helgenbilleder tilsvarende fjernet

samme ærinde.

net i krybben, at Gud er blevet menneske:

fra kirkerne og afløst af billeder, der gen-

Martin Luther bidrog også til at tydelig-

Vi slipper for det ”Gud før beredte” os til.

giver de bibelske beretninger om Jesus,

gøre denne mening ved at skrive salmer,

Han tænkte her på den konstante og ube-

eller dåb, nadver og prædiken. Her blev

der hurtigt også blev oversat til dansk, så

talelige afdragsordning livet blev opfattet

der peget på meningen med det hele: at

vi kunne synge dem her i landet på vores

som på hans tid, hvor det handlede om at

Gud kommer mennesker i møde Jesus

eget sprog.

gøre bod for den synd menneskelivet fører

Kristus. Det var det bibelske ord, der igen

Et par af dem er julesalmer. Herunder en

med sig. Den er afskaffet. Gud har gjort

fik fokus, frem for den tilvækst af fromme

enkelt, der var skrevet til børn, fra 1534-35.

det selv! Så du skal leve dit liv glad her på

beretninger om helgener og meget andet,

I en samtidig salmebog, der blev udgivet

jorden og engang med Ham i himlen.

der havde indfundet sig i tidens løb.

i Wittenberg, og hvis udformning Martin

Vi danske folkekirke protestanter år 2015

Luther skrev om tre store misbrug, der har

Luther havde indflydelse på, fik den over-

tænker næppe for flertallets vedkommen-

indsneget sig i gudstjenesten:

skriften: En børnesang til Jesu fødselsdag.

de på, hvad vi skylder Vorherre her i ju-

fremtrædende

placering.

Høstmarked 2015
leræset, som man ind i mellem får indtryk
af truer med at forjage meningen med
det hele. De færreste af os drømmer om
at gøre bod for denne eller hin forseelse.
Men vi gør os jo mange spekulationer om
hvordan julen og livet i øvrigt kan lykkes.
Maden, sammenkomsterne, gaverne, pynten – alt det stemningsfulde tilbehør som
følger os i en stadig længere periode hen
mod årets slutning. Når vi det mon? og
bliver det mon godt nok? og kan vi mon
finde den helt rigtige gave? Og indfinder
den rette juleglæde sig mon inden juletræet skal ud igen den 25.?
Som engang tænker vi, at det afhænger
af os og vores gøremål og vores indsats
om det skal blive til noget det med julen

Kirkens messehagler var hængt frem i an-

Der blev bagt vafler af mange liter dej til stor

og dens mening. Men julens bevægelse er

ledning af høstmarkedet.

glæde for de besøgende.

helt modsat. Julen og dens mening kommer fra Gud og består af en færdig pakke-

Caféen

var

vel-

løsning, som vi bare skal tage imod:

besøgt i løbet af

9. O, vær velkommen, ædle Giæst!

weekenden.

For Synd’res Skyld du kommen est,
I Stodder-Dragt herned til mig
Hvordan kan jeg fuldtakke dig!
At tage imod denne julegave som Guds
gode frelsende gave er at tro:
14. Nu kiære Herre Jesus Christ!
Giør dig en Vugge i mit Bryst,
Saa under Hjerte-Kamrets Tag
Du er at finde Nat og Dag!
Adventstidens og juletidens mange gudstjenester her i landet vil hver på deres

Sognepræst

måde lede ind på dette spor. Og pege på

Hjuler

meningen med det hele. Den rette brug af

altersølv og donati-

dem begynder med at deltage i dem som

onsbakker for nogle

de åndehuller de er i en travl hverdag.

af de besøgende.

Som altid og året rundt er det Guds Ord/

Der var stor interes-

Vorherre, der står i centrum i det der læses

se for kirkens flotte

og siges og synges. Og hvor Han fødes i
os og finder sit sted i hjertet drukner julen

Elin

fremviser

gamle diske, kalke
og dåbskande.

aldrig i ligegyldigheder og udstyrsstykker
men følger med os året rundt.
Ruth Huitfeldt Svendsen
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Tirsdagsklubben
Aktivitetsudvalget arbejder på højtryk

Tirsdag d. 19. april:

med at finde foredragsholdere til vinteren/
foråret 2016.

nesker, der kan lide at dele deres historTirsdag d. 3. maj:

Programmet vil offentliggøres så snart det
er færdigudarbejdet.

Tirsdagsklubben er et mødested for men-

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

Tirsdag d. 17. maj:

sangbogen og Salmebogen og lytte til et
foredrag, en rejsebeskrivelse eller noget

Tirsdag d. 12. januar:

Tirsdag d. 31. maj:

helt tredje.
Hver anden tirsdag mødes 50-60 person-

Tirsdag d. 26. januar:

Tirsdag d. 9. februar:

Tirsdag d. 14. juni:

er til et par timers samvær. Stemningen

Udflugt

er god, vittighederne finder let vej og alle
går derfra med et smil på læben.
Hvis dette lyder interessant for dig, skal

Tirsdag d. 23. februar:

du endelig møde op. Vi begynder kl.
14.30 og slutter to timer senere. Skal du

Tirsdag d. 8. marts:

bruge kirkebilen, kan det også lade sig
gøre. I så tilfælde skal du ringe til Mona

Tirsdag d. 5. april:

Bernbom på tlf. 23 47 79 40 senest kl.
9.00 samme dag.
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DECEMBER
Gudstjenester

Arrangementer

Onsdag d. 2. december:

Torsdag d. 17. december:

Tirsdag d. 8. december:

Adventsaftensang

Jul for plejehjem

Tirsdagsklubben

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

kl. 10.30 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

kl. 14.30 - Konfirmandstuen
Julehygge

Lørdag d. 5. december:

Søndag d. 20. december:

Dåbsgudstjeneste

4. s. i advent

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

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

Søndag d. 6. december:
2. s. i advent (De 9 læsninger)* se s. 11

Tirsdag d. 22. december

kl. 16.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Jul for Vittenbergskolen

kl. 19.30 - Kalvslund - R. Svendsen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær
kl. 13.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Tirsdag d. 8. december
Jul for Ribelund

Onsdag d. 23. december:

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Adventsaftensang
kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Onsdag d. 9. december
Jul for børnehaver

Torsdag d. 24. december:

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

Juleaftensdag* se s.

Adventsaftensang

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

kl. 14.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
kl. 14.30 - Obbekær - S. Stubkjær

Torsdag d. 10. december

kl. 16.00 - Kalvslund - R. Svendsen

Jul for ældre udviklingshæmmede

kl. 16.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
Fredag d. 25. december
Lørdag d. 12. december

Juledag

Dåbsgudstjeneste

kl. 9.30 - Obbekær - R. Svendsen

kl. 11.30 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Søndag d. 13. december:

Lørdag d. 26. december

3. s. i advent

2. juledag

kl. 9.30 - Obbekær - E. Hjuler

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Onsdag d. 16. december:

Søndag d. 27. december

Adventsaftensang

Der henvises til Ribe Domkirke

17.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær
Torsdag d. 31. december
Nytårsaften
kl. 23.30 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler
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JANUAR
Gudstjenester

Arrangementer

Fredag d. 1. januar:

Tirsdag d. 12. januar:

Nytårsdag

Tirsdagsklubben

kl. 16.00 - Obbekær - S. Stubkjær

kl. 14.30 -

Lørdag d. 2. januar:

Tirsdag d. 26. januar:

Dåbsgudstjeneste

Tirsdagsklubben

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 14.30 -

Søndag d. 3. januar:
Hellig tre konger
kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Søndag d. 10. januar:
1. s. e. hellig tre konger
kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Onsdag d. 13. januar:
Taizéandagt
17.00 - Sct. Catharinæ

Søndag d. 17. januar:
S. s. e. hellig tre konger
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
kl. 14.00 - Obbekær - R. Svendsen med
foredrag v/Elise Balslev efter gudstj.

Søndag d. 24. januar:
Septuagesima
kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Onsdag d. 27. januar:
Taizéandagt
kl. 17.00 - Sct. Catharinæ

Søndag d. 31. januar:
Seksagesima
kl. 9.30 - Obbekær - E. Hjuler
kl. 16.00 - Sct. Catharinæ - Konfirmander
Kyndelmissegudstjeneste
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FEBRUAR

MARTS

Gudstjenester

Arrangementer

Gudstj. + arr.

Lørdag d. 6. februar:

Tirsdag d. 2. februar:

Lørdag d. 5. marts:

Dåbsgudstjeneste

Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen

Dåbsgudstjeneste

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Søndag d. 7. februar:

Tirsdag d. 16. februar:

Søndag d. 6. marts:

Fastelavn

Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen

Midfaste

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

kl. 14.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær
Børnevenlig gudstj. m/kaffe og saftevand

Onsdag d. 10. februar:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
Tirsdag d. 23. februar:
Tirsdagsklubben

Tirsdag d. 8. marts:

kl. 14.30 -

Tirsdagsklubben

Taizéandagt
17.00 - Sct. Catharinæ

kl. 14.30 Tirsdag d. 30. februar:
Kristen meditation v/Elin H. Rasmussen

Søndag d. 14. februar:

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ

1. s. i fasten
kl. 9.30 - Obbekær - R. Svendsen
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Søndag d. 21. februar:
2. s. i fasten
kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Onsdag d. 24. februar
Taizéandagt
kl. 17.00 - Sct. Catharinæ

Søndag d. 28. februar:
3. s. i fasten
kl. 9.30 - Obbekær - E. Hjuler
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler
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Det sker
Babysalmesang

ingen præst og andagten ledes af en

En ny sæson med babysalmesang be-

såkaldt lægmand eller kvinde. Andagten

gynder onsdag d. 3. februar.

er bygget op, så den er nogenlunde ens

Babysalmesangen er et samarbejde mel-

fra gang til gang over en skabelon med

lem sognene i Ribe, Farup, Kalvslund,

en blanding af salmer, oplæst tekst fra

Obbekær samt Seem . Babysalmesangen

salmebogen, bønner og den kommende

henvender sig til babyer 2-12 mdr. og de-

søndags evangelietekst. Der er ingen in-

res forældre. Vi mødes i Sct. Catharinæ

strument ledsagelse, så deltagerne syn-

Kirke på onsdage kl. 10.00-10.45. Efter

ger så godt de nu kan.

salmesangen er der tilbud om kaffe/te .

Andagten handler om, det der sker, om

Se evt. mere på kirkernes hjemmeside,

det der bliver tændt som en indre op-

eller kontakt Elin Hjuler, ehs@km.dk

mærksomhed. Deltagere kan benytte

Hertil sendes også tilmelding med navn

andagten som en personlig øvelse, hvor

og tlf.

den indre bøn betyder mest, eller som no-

Babysalmesangen er gratis.

get ydre hvor det oplæste ord har størst
betydning. Eller andagten kan være en

Kristen meditation

rumlig oplevelse, hvor det at være til

Holder pause i december og januar må-

stede har betydning.

ned.

Andagten tager en lille halv time og kan

Første gang i foråret er tirsdag d. 2. fe-

sammen med salmer og oplæsningen

bruar. Dernæst forsat tirsdage i ulige uger

være en meditativ tænkning, hvor der

kl. 19.00-20.15 med undtagelse af skole-

tænkes med hjertet, og hvor man bliver

ferierne.

grebet af og ét med det, man tænker på.

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

Samtalegruppe

og bøn. Aftenerne ledes af Elin Holm Ras-

Et par år har der været etableret en sam-

mussen i samarbejde med sognepræst

talegruppe ved kirken, som har mødtes et

Elin Hjuler.

par gange hvert halve år om et emne af

Nye deltagere er altid velkomne og kan

fælles interesse. Gruppen holder pause i

blot møde op i kirken.

øjeblikket.
Skulle nogen (igen) få lyst til at være en

Hverdagsandagter

del af sådan et samtaleforum, er man vel-

En stund til at tænke efter. Ordet andagt

kommen til at henvende sig.

kommer af tysk Andacht, af andenken på

Emnerne kan spænde vidt indenfor feltet :

dansk at tænke på, hvilket måske først

eksistens, tro og kirke .

giver mening, når man har prøvet at sidde

Kontakt til Grete Becker Christensen,

helt stille sammen med andre mennesker

Anne Margrethe Lindholdt eller Elin Hjuler

i et kirkerum rundt om tændte lys på et
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kors som ligger på gulvet.

Børnevenlig julegudstjeneste

Hver anden tirsdag klokken 19.00 sam-

Juleaften har vi sat en gudstjeneste på

les en gruppe mennesker til sang, bøn

programmet, som særligt henvender sig

og eftertanke i stilhed i kirken. Der er

til børn og familier.

Vi skal høre julens fortælling om barnet i

ner omkranses af menighedsomkvæd,

Pilgrimsvandring XXVII 2015

krybben, synge med på ” Et barn er født i

og så er der de særlige Taizésange, som

Vintervandring lørdag den 5. dec. fra Ve-

Betlehem”, se de store juletræer og ellers

synges ubrudt mange gange i træk , uden

ster Vedsted Kirke.

nyde rummet og den flotte musik.

musikledsagelse.

Vi mødes kl 8.30 på langtidsparkering P-

Gudstjenesten ligger kl. 11.00, så der

Taizé–traditionen er efterhånden bredt ud

Syd, Tøndervej nær Silan i Ribe. Herfra er

forhåbentlig er tid til både forberedelser,

til alle de kristne kirker. Herhjemme er der

der samkørsel til Vester Vedsted Kirke,

jule-TV og hvad der ellers kan være på

i flere år blevet holdt Taizé-inspirerede

hvor vi synger morgensang og hvor kir-

programmet d. 24. december.

andagter og gudstjenester rundt omkring

kens præst Uffe Vestergaard Pedersen

i storbyerne men også ude i landet, bl.a.

fortæller om kirken. Herefter vandrer vi

også tidligere i Sct. Catharinæ kirke.

gennem Vester Vedsted Bjergplantage

Adventsaftensang og Taizéandagter

Taizé sangen vil foregå i koret og blive

og ad Drivvejen til Ribe (ca. 10 km). Med-

Igen i år vil kirken være åben hver onsdag

ledet af Maria Hove og Elin Hjuler, mens

bring selv vand/kaffe/the og brød. Når bi-

sidst på eftermiddagen i adventstiden.

organist og kor leder os gennem menig-

lerne er hentet i Vester Vedsted spiser vi

Det er kl. 17.00, hvor der vil blive spillet

hedssvar og de særlige Taizé sange. Og

julefrokost på Sælhunden i Ribe ca. 13.30

musik og vi vil høre tekster og synge sal-

så skal man som nævnt være ”forberedt”

(169 kr.). Ønske om vegetarmad medde-

mer i relation til advent og jul. Onsdagene

på stilheden .

les ved tilmelding.

er d. 25. november samt 2., 9., 16. og 23.

Taizéandagten vil vare godt en halv time.

Tilmelding til turen ved mail til ingebork-

Elin Hjuler

hansen@gmail.com eller sms til Inge

Elin Hjuler

december.
Læs mere om musikken ifm. Adventsaf-

51887180 senest 30. november.

tensang på side 12.

De ni læsninger

Efter jul afholdes to Taizéandagter. Det

er en musikgudstjeneste, hvor der gen-

bliver tirsdagene d. 12. og 26. januar kl.

nem ni bibeltekster fortælles om synde-

17.00.

faldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan

Taizé er navnet på et klosterfællesskab

som den udspilles i den bibelske historie.

i landsbyen Taizé i Frankrig (Bourgog-

Traditionen med de ni Læsninger stam-

ne). Det blev skabt efter 2. verdenskrig

mer fra England, hvor den blev holdt før-

af en schweizisk reformert præst, Bro-

ste gang i 1918 i Kings College Chapel i

der Roger. Han samlede medlemmer

Cambridge. I Danmark er det blevet en

fra alle verdens store kirkesamfund i et

tradition at holde De ni Læsninger i uger-

broderfællesskab med centrum omkring

ne op til jul.

bibellæsning, salmesang, stilhed og bøn.

2. s. i advent, søndag den 6. december

Taizé blev i 50’erne et samlingssted for

kl. 16.00, er det konfirmanderne fra hhv.

især unge mennesker fra hele verden,

Ansgarskolen og Vittenbergskolen der

som her fandt en åndelighed og et fæl-

læser teksterne højt.

lesskab til inspiration i deres personlige

Efter gudstjenesten bydes der på en kop

liv og deres egen kirke. Stadig i dag val-

kaffe i kirkens sideskib.

Inge og Jørgen Bork Hansen

farter tusinder af mennesker til Taizé på
sommerkurser eller til årets store højtider.
Centralt i Taizé–traditionen står stilhed og
fordybelse. Der læses bibelske tekster.
Der indgår bøn . Der er fælles stilhed i
stedet for prædiken. Læsninger og bøn-
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Fra organisten
Adventssang

Onsdag d. 16. december kl. 17.00

Syncopators, som er landsdelens måske

Sidste onsdag i november samt de fire

Præst: Simon T. L. Stubkjær

ældste jazzband.

følgende onsdage i december er der

Musiker: Lada Fedorova, violin

Efter koncerten er menighedsrådet vært

adventssang i Catharinæ Kirke kl. 17.00.

ved et glas vin, hvor vi kan ønske hi-

Der synges adventssalmer, læses bi-

nanden et godt nytår.

beltekster og som noget særligt i år, vil

Entre 50 kr. Billetter sælges i forsalg via

der være ekstra god musik. En af kirkens

www.billetten.dk

præster samt kirkens organist vil med-

Billetter der ikke er solgt i forsalget sælg-

virke hver gang, men derudover vil der de

es i døren umiddelbart før koncerten.

fleste onsdage være ekstra musikere på
til at gøre det ekstra festligt.
Gratis adgang

Onsdag d. 23. december kl. 17.00
Præst: Ruth H. Svendsen

Onsdag d. 25. november kl. 17.00

Musikere: Clara Gunge, sang, Søren

Præst: Ruth H. Svendsen

Storm, violin

Musikere: Boris Jensen, Sang, Jacob
Harsbo, guitar
Fredag d. 5. februar kl. 21.00
Musica Ficta, dir. Bo Holten
Jubilæumskoncert i forbindelse med Ribe
Musikforenings 100 års jubilæum.
For mere information om entre og forsalg
henvises til www.ribemusikforening.dk
Musik i kirken
Søndag d. 29. november kl. 19.30
Onsdag d. 2. december kl. 17.00

Adventskoncert med De Syd- og Vestjys-

Præst: Elin Hjuler

ke Mandskor

Musikere: Diana Haugland, sang, Anette

Gratis adgang

Signe Pedersen, sang
Onsdag d. 16. december kl. 19.00
Juleafslutning for Ribes Drengekor og
Kulturskolen
Der vil være mulighed for at købe et stykke kage og en kop kaffe/te/saft
Gratis adgang

Søndag d. 17. januar kl. 16.00
Nytårskoncert med Sing ’n Swing og The
Onsdag d. 9. december kl. 17.00

Syncopators, dir. Tove Tersbøl

Præst: Elin Hjuler

Sing n’ Swing er hjemmehørende i Skær-

Musiker: Benjamin Friis Nielsen, orgel

bæk Skærbæk og har tidligere gæstet
Sct. Catharinæ Kirke. Med sig har de The
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Søndag d. 6. marts kl. 16.00
Orgelkoncert med Flemming Chr. Hansen
Koncerten er en del af Vestjysk Orgelfestival.
Gratis adgang
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Præstegårdens fremtid

14

Af en præstegårdsfundamentalists beken-

ikke kun at udføre en funktion, men at dele

år i tillæg til de almindelige vedligeholdel-

delser

et sted, dets historie og vilkår sammen med

sesomkostninger massive investeringer i

”Hvad ville Henrik Pontoppidan være uden

de mennesker, man er præst for. At være

energioptimering af de gamle huse, hvis

den danske præstegård? ”, og ”[H]vad var

præst er fundamentalt set altid at indgå i et

forbrugsudgifterne (sammen med miljø-

svensk nutidskunst uden den lutherske

livsfælleskab. Det forudsætter ikke nødven-

belastningen) skal bringes ned på et tids-

præstegård og Ingmar Bergmann og Göran

digvis boligpligt, men boligpligten er en vig-

svarende niveau. Men tjenesteboligen er

Thunstrøm? ”, spørger Hans Hauge retorisk

tig erindring om det. Samtidig har selv jeg

sjældent heller nogen fordel for præstens

i bogen ”Den Danske Kirke nationalt be-

måttet erkende dels, at ideen om livsfælles-

privatøkonomi, nærmest tværtimod. Hvortil

tragtet” (Anis, Kbh. 1998 s. 132 og 134).

skabet og den sociale kontrakt kan opleves

kommer de afledte omkostninger, der for

Nej, det har han nok ret i. I vinterhalvåret

som et tomt postulat i en flygtighedskultur,

menighedsrådet består i et ikke ubetydeligt

2013-14 viste Historisches Museum i Berlin

dels, at præstegården en dag vitterligt kan

besvær og for præsten og dennes familie

en anmelderrost udstilling om præstegård-

ligge som en tapper, men omsonst udpost

blandet andet i et ejendommeligt identitets-

sinstitutionens velkendte samfundsmæssi-

et sted, hvor (andre) folk hverken bor eller

problem: ”Hvem er vi egentlig selv, og hvor

ge betydning i de lutherske lande (- udstil-

kommer. Det kan man så, som vi har måt-

hører vi egentlig selv til, når systemet ejer

lingen kommer til Løgumkloster september

tet det i Domprovstiet, blive nødt til at tage

os hele vejen rundt og smider os ud den

2017). Det er for så vidt derfor ikke uden

bestik af, uden at det dog har fået mig til at

dag, den ene af os, embedsindehaveren,

grund, at journalisten og højskoleforstande-

ændre selve mit grundsyn.

går på pension? ” Det kan være særligt ge-

ren Bjørn Bredal den 28.9.2015 i Dagbla-

Jeg har hørt nyuddannede præster sige,

nerende for ægtefællen. Ikke sært, hvis en

det Politiken brokker sig over den flugt fra

at de ikke vil ”dér ud” og bo. Jeg tror, at

og anden præstefamilie med ukristelig mis-

præstegårdene, vedligeholdelsesmæssigt

en del af forklaringen er den velbekendte

undelse følger med i de boligprogrammer,

og på anden vis, som han mener at kunne

angst for det ukendte, for de ved ikke, hvad

der ruller hen over skærmen og kæder per-

iagttage over det danske land (- men, hvor

de går glip af i henseende til menneskeli-

sonlig identitet sammen med den stadigt

udbredt er den?).

ge læringsprocesser. Trods alle sine uom-

højere værdsatte (selv)ejerbolig.

Udgangspunktet her skal især være land-

tvistelige fordele har byen en tilbøjelighed

Alligevel. Af hensyn til de samfundsmæs-

pastoraterne og præstegårdenes rolle dér.

til at spejle og reproducere sig selv, mens

sige aspekter, den føromtalte sociale kon-

I mine 22 år i Ribe Domprovsti har jeg været

det måske i virkeligheden er ”derude”, nye

trakt og folkekirkens tilstedeværelse overalt

med til at nedlægge 4 ud af de 15 præste-

tanker om samfund og kultur skal udvikles.

i landet skal man være varsom med at pille

gårde, der var i provstiet, da jeg kom til det.

I en tid, hvor der igen, med udflytningen

ved boligpligten. Der er næppe mange, der

Det er sket i forbindelse med den løbende

af statslige arbejdspladser, spirer en løfte-

skænker det en tanke længere – men tænk

tilpasning af pastoratsstrukturen til ændrin-

rig om end (stadig) spinkel bevidsthed om

på, hvor radikalt anderledes Danmarkskor-

gerne i det omgivende samfund, herunder

værdien af at brede landet ud, skal vi passe

tet ville have set ud i dag, hvis man ikke

ændringer såvel i befolkningstallet som i

på, at vi ikke i folkekirken fortsætter centra-

havde valgt at ophæve boligpligten for de

erhvervs- og skolestrukturen. Jeg ved ikke,

liseringens spor i en bevidstløs skæbnetro

andre tjenestemandsgrupper – et valg, der

om vi kunne have gjort andet, men vi gjor-

på, at det hele kun går én vej,

set over tid i den grad har været med til at

de det, om end ikke uden anfægtelser, især

Jeg skal indrømme, at jeg i henseende til

lette vejen til den centralisering, som rege-

ikke uden denne generende fornemmelse

boligpligten er gået fra at være en gløden-

ringen nu forsøger at rulle tilbage! Men hvis

af at være med til at skubbe til en hælden-

de tilhænger til blot at være fortaler i almin-

boligpligten for præster skal fastholdes i

de vogn, nemlig den fortsatte forarmelse af

delighed, således forstået, at jeg ikke er

fremtiden, er det et arrangement, parterne

landdistrikterne.

blind for omkostningerne, både de direkte

skal ville med åbne øjne ud fra en forståelse

Jeg er i udgangspunktet tilhænger af præ-

økonomiske og de afledte. Det er et vældigt

af genvinsten sammenholdt med de umi-

stegården og den sociale kontrakt, som bo-

dyrt arrangement. Det er dyrt for kirkekas-

skendelige omkostninger.

ligpligten repræsenterer: At være præst er

sen. Forude venter mange steder i disse

Domprovst Jens Torkild Bak

Bliv frivillig hjerteven
Er du glad for at komme til gudstjeneste?
En gruppe udviklingshæmmede har brug for din hjælp et par gang om året i 2 timer.
Bliv frivillig hjerteven og vær med til at hjælpe mennesker til gudstjeneste i Sct. Catharinæ Kirke.
Du skal gerne kunne skubbe en kørestol, men du må også gerne være med til bare at holde gudstjeneste.
Gudstjenesterne foregår på udvalgte formiddage og vil blive annonceret i god tid.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til sognepræst Ruth Huitfeld Svendsen, tlf. 40 35 28 15.
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