Sct. Catharinæ Kirke
Marts-april-maj 2016

Nyttige adresser
Menighedsråd

Præster

Kordegnekontoret

Grethe Becker Christensen (formand)

Simon T. L. Stubkjær

Torvet 15, 6760 Ribe

Mosevej 29 b, 6760 Ribe

Granly 24, 6760 Ribe

Kontortid: man.-fre. 9.00-12.30, torsd.

Tlf. 75410423, g.becker@stofanet.dk

Tlf. 75420232, sts@km.dk

tillige 14.30-17.00

(mandag fridag)
Mogens Osborg (næstformand)

Susanne Severin Poulsen

Drost Pedersvej 11, 6760 Ribe

Ruth H. Svendsen

Tlf. 75435043, carlaribe@stofanet.dk

Torvet 15, 6760 Ribe

Tlf. 75420350, ssp@km.dk

Tlf. 40352815, rhs@km.dk

Anne Marie Sørensen

(fredag fridag)

Tlf. 75420350, anms@km.dk

Tlf. 20204855, jornsmedegaard@sto-

Elin Hjuler

Kirkegårdskontoret

fanet.dk

Farup Kirkevej 6, Kærbøl, 6760 Ribe

Torvet 15, 6760 Ribe

Tlf. 75421612, ehs@km.dk (mandag

Kontortid: man.-torsd. 9.00-12.00, torsd.

fridag)

tillige 14.00-16.00

Organist

Kirkegårdsleder Hanne Gerken

Benjamin Friis Nielsen, tlf. 21300231,

mail@ribekirkegaard.dk

Jørn Smedegaard (kasserer)
Hegelundsvej 5a, 6760 Ribe

Jens Verner Jensen (kirkeværge)
Skyttevej 113, 6760 Ribe
Tlf. 76880828, jvs@stofanet.dk

Jette L. Jeppesen (kontaktperson)

bfriisn@gmail.com

Strengevej 11, 6760 Ribe

Træffes bedst efter aftale

Tlf. 21571620, jetteogkjeld@stofanet.dk
Kirken
Anne Margrethe Lindholdt

Sct. Catharinæ Plads 4, 6760 Ribe.

Jasminparken 87, 6760 Ribe

Åbningstider:

Tlf. 28839860, amlindholdt@gmail.com

Maj-sept. 10.00-16.00. Mandag lukket

Billeder i dette nummer:

Okt.-april 10.00-16.00. Mandag lukket

Forside: Alterbægre

Mona Kruse Bernbom

Kirketjener Majken Axholm

s. 3: Ske til alterkalken

Termansensvej 6, 6760 Ribe

Tlf. 75420534, kirke@sct-catharinae.dk

s. 4-5 øverst: Loftshvælvinger

Tlf. 30111669, monabernbom@gmail.com

s. 4: ”Den barmhjertige samaritaneer” af
Delacroix (1798-1863)

Hans Bitsch Larsen

s. 6: Oblatæske

Valdemar Sejrs Allé 4, 6760 Ribe

s. 7: Oblatæske

Tlf. 75422404, h_art@hotmail.com

s. 8-9: Vinkande
s. 10-11: Alterkalk

Bent Christiansen

s. 15:Fontænen i klostergården

Tømmergangen 11, 2., 6760 Ribe

s. 16: Gelænder mellem kirkens skib og

Tlf. 20534708, bcribe@outlook.dk

kor

Layout: Simon T. L. Stubkjær og Jesper Ambrosius Voetmann. Redaktør: Simon T. L. Stubkjær. Udgiver: Sct. Catharinæ Kirkes
menighedsråd. Billeder: Helga Lauridsen, Torsten Troelsen, Jens Kristian Schmidt, Simon T. L. Stubkjær og Jesper A. Voetmann.
Oplag: 4.000. Deadline for næste nummer: 1. maj 2016. Næste nummer udkommer i juni 2016.

Fra menighedsrådet
Juleaften 2015 var første gang vi tilbød tre
gudstjenester i Sct. Catharinæ Kirke. Behovet viste sig at være nødvendigt, idet
der var fulde huse til alle gudstjenesterne,
hvilket er dejligt at bemærke både som
menighedsråd og som ansatte.
I februar fremlagde arkitekterne en plan
for behandlingen af skimmelsvamp i
præstegården og konfirmandstuen samt
istandsættelse af samme. Det er en meget omfattende plan, som først skal godkendes af forskellige instanser. Dertil
kommer, at pengene skal bevilges. Vi håber det sker, så vi får en god og fremtidssikret præstegård. Det er en dejlig bygning, med masser af historie og følelser
og som ligger tæt på kirken, midt i sognet.
Det er vigtig at holde disse gamle bygninger vedlige, selvom det koster mange
penge. Dette betyder selvfølgelig, at der
er andre steder vi må skære ned, udsætte eller spare, uden at det derved går ud
over kirkens daglige liv.
Ligeledes håber vi, at Tirsdagsklubben
kan forblive i vante omgivelser i konfirmandstuen indtil en afklaring på præstegårdens/konfirmandstuens fremtid er
klarlagt. Det arbejdes der pt. på.
En del af vores salmebøger er ved at falde fra hinanden - hvilket er et godt tegn.
Derfor er vi ved at få dem nyindbundet og
håber, at alle er blevet færdige til påske.
I maj begynder vi at arbejde med høstmarked igen, så vi er klar til første weekend i oktober. Hvis nogen ønsker at være
med, skal det blot siges til en fra menighedsrådet.
På menighedsrådets vegne
Grete Becker
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Tanker i tiden
”Gå du hen og gør ligeså”

En simpel lakmusprøve

ning var i deres øjne en næstekærlig ger-

Ordene er de sidste, som Jesus formulerer

Jeg valgte at drøfte sagen med mine kon-

ning – hverken mere eller mindre. Om den

i lignelsen om den barmhjertige samarita-

firmander og høre deres bud på, hvordan

var kristen eller blot en naturlig handling var

ner, som kan læses i lukasevangeliets 10.

Jesu ord om hvem de er næste for og at gå

i deres øjne ligegyldig.

kapitel.

hen og gøre ligeså, bør fortolkes. Buddene

Så kan man altid diskutere, om kristendom-

Lignelsen har baggrund i et spørgsmål,

var mange, men lagde sig i og for sig inden

men har patent på ordet næstekærlighed.

som en jødisk lovkyndig rejser. Den lov-

for de tre grupper, som jeg skitserede oven-

kyndige vil arve evigt liv og spørger derfor

for. Dog var én af de ting jeg fandt meget

Hvem er jeg næste for?

Jesus, hvad han mener at man skal gøre.

interessant den, at ingen af dem syntes at

Jeg er mig ikke ubevidst om, at samarita-

Manden kender loven (Moseloven med alle

give formuleringen ”Men han ville retfærdig-

neren - som i lignelsen er den, der bliver

dens påbud og forbud) og sammenfatter

gøre sig selv” nogen betydning.

et eksempel på hvorledes næstekærlighed

den selv i det dobbelte kærlighedsbud om

Mine konfirmander havde ikke tanke på, om

skal udleves - møder den overfaldne mand

at elske Gud og næsten som sig selv. Der

deres handling over for den, som de burde

ved et tilfælde.

er dog en hage ved hans spørgsmål. Den

være næste for, skulle kunne gøre dem ret-

Det fremgår ikke ud fra teksten, at det skul-

lovkyndige ønsker at retfærdiggøre sig selv i

færdige over for Gud. En næstekærlig ger-

le være kommet ham for øre, at der er en

forholdet til Gud. Det ved/fornemmer Jesus
og fortæller derfor lignelsen om den barmhjertige samaritaner.
Næstekærlighed til debat
Grunden til at jeg har valgt denne indledning
til ”Tanker i tiden” har ikke mindst baggrund
i de seneste mange måneders store antal
flygtninge, som har bevæget sig gennem
Europa og dermed også til Danmark.
Bølgerne er gået højt blandt befolkningen
og selvsagt også blandt de folkevalgte politikere. Også kulturpersonligheder har ytret
sig og ligeledes har flere præster blandet
sig i flygtningespørgsmålet. De sidste ofte
med afsæt i Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner.
Nogle mener, at buddet om næstekærlighed kan udleves på bedste måde inden for
hjemmets fire trygge vægge ved fx at give
sin mand et kys på kinden og ikke behøver omfatte bredere kredse. Andre mener
at buddet gælder alle mennesker hvor de
end måtte være, også dem vi ikke kender.
En tredje gruppe tolker Jesu brug af ordet
”næsten”, som det nødstedte menneske vi
støder på i vores hverdag fx. den nødstedte
vi passerer på vores vej.
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mand, som har brug for hjælp og derved

give mening at prædike over den hvert an-

på, at det er retfærdiggørelsestanken der er

dannes der ikke baggrund for at sætte næ-

det år.

den første der melder sig hos den der ser

stekærlighed i system, som nogle påstår

Lignelsen er heller ikke kun forbeholdt krist-

sig selv som den andens næste.

sker med næstekærlighedsbudskabet i dis-

ne ører, men derimod enhver som har ører

Selvfølgelig er der eksempler på, at perso-

se tider.

at høre med. Lignelsen om den barmhjerti-

ner har villet udstille deres godhjertethed i

ge samaritaner er fortalt, fordi den skal virke

deres hjælp af folk i nød, men her bør man

Hvem er ligenelsen rettet mod?

til efterfølgelse. Fortalt for at enhver som

nok skelne mellem lysten til at ville vise sin

Hvem fortæller Jesus denne lignelse? Han

tager ordene til hjertet, skal gå hen og gøre

næstekærlighedsiver overfor en retfærdig-

fortæller den til en jødisk lovkyndig, som

ligeså.

gørelsestanke.

ønskede at vide, hvordan han arver evigt liv.

Som evangelisk-lutherske burde vi vide, at

Men lignelsen er ikke kun møntet på ham.

Men han ville retfærdiggøre sig selv

ingen handling kan gøre os mere retfærdige

Den er i lige så høj grad møntet på enhver

Frygten for at næstekærligheden sættes i

i Guds øjne. Vi er ”simul iustus et pecca-

som læser/hører den, ellers ville det ikke

system er berettiget, hvis handlingen har

tor” (på én gang retfærdig og synder), dvs.

give nogen mening at have den stående i

baggrund i et ønske om at ville retfærdig-

retfærdiggjorte gennem Kristus og samtidig

Det nye Testamente, og det ville slet ikke

gøre sig selv overfor Gud. Dog tvivler jeg

undergivet den synd det er ikke at have tillid
til, at Gud har retfærdiggjort os.

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Lukas 10,25-37

Da rejste en lovkyndig sig og
ville sætte Jesus på prøve og
spurgte ham: »Mester, hvad
skal jeg gøre for at arve evigt
liv?« Han sagde til ham: »Hvad
står der i loven? Hvad læser
du dér?« Manden svarede:
»Du skal elske Herren din Gud
af hele dit hjerte og af hele din
sjæl og af hele din styrke og
af hele dit sind, og din næste
som dig selv.« Jesus sagde:
»Du har svaret rigtigt. Gør det,
så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre sig selv og
spurgte Jesus: »Hvem er så
min næste?« Jesus svarede
og sagde: »En mand var på
vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på
røvere. De trak tøjet af ham
og slog ham, så gik de og lod
ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men

gik forbi. Det samme gjorde
en levit, der kom til stedet;
også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som
var på rejse, kom hen til ham,
og han fik medynk med ham,
da han så ham. Han gik hen
og hældte olie og vin i hans
sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og
bragte ham til et herberg og
sørgede for ham. Næste dag
tog han to denarer frem, gav
værten dem og sagde: Sørg
for ham, og hvad mere du
lægger ud, vil jeg betale dig,
når jeg kommer tilbage. Hvem
af disse tre synes du var en
næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste
ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør
ligeså!«

Har vi dette for øje, bliver det umuligt at
gøre en næstekærlig gerning, hvis målet er
at ville retfærdiggøre sig selv. For allerede
idet handlingen udføres med det formål at
indynde sig hos Gud, forvandles gerningen
fra at blive næstekærlig til egenkærlig.
Det erfór allerede Luther da have engang
tilbød en mand en hest, hvis han kunne
bede Fadervor uden at tænke på andet
end ordenes indhold. Manden bad derefter
højt, men udbrød i samme sekund som han
fik sagt ”Amen”: ”Er hesten med eller uden
sadel?”
Er det umuligt at handle næstekærligt?
Det er det store spørgsmål. Set herfra er
det svært at få øje på hvornår vi er i stand
til at glemme os selv helt og udelukkende
handle uselvisk, så det kun er til gavn for
næsten. Ikke desto mindre siger Jesus, at
det er det vi skal gøre, at vi skal ”gå hen og
gøre ligeså.”
stls
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Tirsdagsklubben
Tirsdag d. 8. marts:

Tirsdag d. 17. maj:

Tirsdagsklubben er et mødested for men-

Mette Nissen

Mette Højmark Søvsø

nesker, der kan lide at dele deres histor-

Mine visioner for den gode ældrepleje

Historien om Sydvestjyske Museers sam-

ier og glimt af livet med andre, få en god

ling og arbejdet med den gennem tiden

snak og en kop kaffe, synge fra Højskolesangbogen og Salmebogen og lytte til et

Tirsdag d. 5. april:
Lars Bollerslev

Tirsdag d. 31. maj:

foredrag, en rejsebeskrivelse eller noget

Lyset i Vadehavet

Optakt til udflugten

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

Tirsdag d. 19. april:

Tirsdag d. 14. juni:

er til et par timers samvær. Stemningen

Rikke Lykke

Udflugt

er god, vittighederne finder let vej og alle

Et blåt kors kan gøre en forskel

går derfra med et smil på læben.
Hvis dette lyder interessant for dig, skal

Tirsdag d. 3. maj:

du endelig møde op. Vi begynder kl.

Torben Bramming

14.30 og slutter to timer senere. Skal du

H. A. Brorson

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.
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MARTS
Gudstjenester

Arrangementer

Lørdag d. 5. marts:

Torsdag d. 24. marts:

Tirsdag d. 1. marts

Dåbsgudstjeneste

Skærtorsdag

Kristen meditation

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 9.30 - Kalvslund - E. Hjuler

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen

kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler
Søndag d. 6. marts:

Kirkekaffe efter gudstjenesten

Midfaste

Babysalmesang

kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

Fredag d. 25. marts:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Langfredag

Søndag d. 13. marts:

kl. 10.00 - v/Elin Hjuler

kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær

Tirsdag d. 8. marts:

kl. 11.00 - Obbekær - S. Stubkjær

Tirsdagsklubben
kl. 14.30 - v/Mette Nissen

Mariæ bebudelse
kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær

Søndag d. 26. marts:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Påskedag

Søndag d. 20. marts:

Onsdag d. 2. marts

”Visioner for den gode ældrepleje”

kl. 9.30 - Obbekær - R. Svendsen

Tirsdag d. 8. marts:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Salmemarathon
kl. 17.00 - Kalvslund - R. Svendsen

Palmesøndag
kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

Mandag d. 27. marts:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

2. påskedag

Onsdag d. 9. marts

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær

Babysalmesang

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

kl. 10.00 - v/Elin Hjuler
Tirsdag d. 15. marts
Kristen meditation
kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen
Onsdag d. 16. marts
Babysalmesang
kl. 10.00 - v/Elin Hjuler
Onsdag d. 23. marts
Babysalmesang
kl. 10.00 - v/Elin Hjuler
Tirsdag d. 29. marts:
Menighedsrådsmøde
kl. 18.30
Tirsdag d. 29. marts
Kristen meditation
kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen
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APRIL
Gudstjenester

Arrangementer

Lørdag d. 2. april:

Tirsdag d. 5. april:

Dåbsgudstjeneste

Tirsdagsklubben

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

kl. 14.30 - v/Lars Bollerslev
”Lyset i Vadehavet”

Søndag d. 3. april:
1. s. e. påske

Onsdag d. 6. april

kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær

Babysalmesang (afslutning)

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

kl. 10.00 - v/Elin Hjuler

Søndag d. 10. april:

Tirsdag d. 12. april

2. s. e. påske

Kristen meditation

kl. 9.30 - Kalvslund - E. Hjuler

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler
Tirsdag d. 19. april:
Søndag d. 17. april:

Tirsdagsklubben

3. s. e. påske

kl. 14.30 - v/Rikke Lykke

kl. 9.30 - Obbekær - R. Svendsen

”Et blåt kors kan gøre en forskel”

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær
Konfirmation i Sct. Catharinæ

Tirsdag d. 19. april:
Salmemarathon

Fredag d. 22. april

kl. 17.00 - v/E. Hjuler

Bededag
kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær

Onsdag d. 20. april:

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Menighedsrådsmøde

Konfirmation i Sct. Catharinæ

kl. 18.30

Søndag d. 24. april:

Tirsdag d. 26. april

4. s. e. påske

Kristen meditation

kl. 11.00 - Kalvslund - R. Svendsen

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær
Konfirmation i begge kirker
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MAJ
Gudstjenester

Arrangementer

Søndag d. 1. maj:

Tirsdag d. 3. maj:

5. s. e. påske

Tirsdagsklubben

kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær

kl. 14.30 - v/Torben Bramming

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

”H. A. Brorson”

Konfirmation i Sct. Catharinæ
Tirsdag d. 10. maj
Torsdag d. 5. maj:

Kristen meditation

Kristi himmelfart

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen

kl. 9.30 - Kalvslund - E. Hjuler
kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

Tirsdag d. 17. maj:

Kirkekaffe efter gudstjenesten

Tirsdagsklubben
kl. 14.30 - v/Mette Højmark Søvsø

Lørdag d. 7. maj:

”Historien om Sydvestjyske Museers sam-

Dåbsgudstjeneste

ling og arbejdet med den gennem tiden”

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær
Torsdag d. 19. maj:
Søndag d. 8. maj:

Menighedsrådsmøde

6. s. e. påske

kl. 18.30

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

Tirsdag d. 24. maj
Kristen meditation

Søndag d. 15. maj:

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen

Pinsedag
kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær
Mandag d. 16. maj:
2. pinsedag
kl. 14.00 - Sct. Catharinæ - flere præster
se omtale s.
Søndag d. 22. maj:
Trinitatis
kl. 9.30 - Obbekær - R. Svendsen
kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
Kirkekaffe efter gudstjenesten
Søndag d. 29. maj:
1. s. e. trinitatis
kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
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Det sker
Babysalmesang
En ny sæson med babysalmesang er begyndt onsdag den 3. februar i Sct. Cathari-

Hverdagsandagter og
samtalegrupper

næ Kirke. Et tilbud til forældre og deres små
(2-10 mdr.) om at komme i kirken og synge,

Holder pause i øjeblikket. Der er planer om

danse og lege til salmer, sange og rytmer.

at give hverdagsandagten en ny form i ef-

Babysalmesangen er et samarbejde mel-

teråret. Men herom senere.

lem de to Ribe sogne samt Farup, Kalvs-

Skulle nogen få lyst (igen) at være en del

lund, Obbekær og Seem.

af et samtaleforum, er man velkommen til

Interesserede kan stadig henvende sig.

at henvende sig. Emnerne kan spænde

Hør, om der er plads på holdet. Vi slutter

vidt inden for feltet: eksistens, tro og kirke .

forårssæsonen onsdag d. 6. april.

Kontakt til Grete Becker Christensen, Anne

Se evt. kirkernes hjemmeside.

Margrethe Lindholdt eller Elin Hjuler.

Elin Hjuler ehs@km.dk / 22993933

Kristen meditation Pilgrimsvandring
Fortsætter tirsdage i ulige uger kl. 19.00-

Pilgrimsvandring XXVIII

20.15 med undtagelse af skoleferierne.
Der samtales om bibel – og andre tekster

Forårsvandring lørdag den 5. marts fra

og synges fra salmebogen. Der er stilhed

Sædden Kirke i Esbjerg

og bøn. Aftenerne ledes af Elin Holm Rasmussen i samarbejde med sognepræst Elin

Denne gang mødes vi kl. 9.00 i Sædden

Hjuler.

Kirke, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V, hvor kir-

Nye deltagere er altid velkomne og kan blot

kens præst Tage Kristensen holder en lille

møde op i kirken.

andagt og fortæller om kirken.
Herfra kører vi til Marbæk Plantage, hvor
vandringen foregår (ca. 10 km).
Medbring selv vand/kaffe/te/brød til pausen. Efter vandringen er der frokost i Ship
Inn på Hjerting Badehotel (ca. 150 kr). Ønske om vegetarmad meddeles ved tilmelding.
Linda Jensen forestår denne vandring. Tlf.
40738228.
Tilmelding til turen ved mail til ingeborkhansen@gmail.com eller sms til Inge, tlf.
51887180 senest den 28. februar.
Inge og Jørgen Bork Hansen
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Konfirmander 2016
Søndag d. 17 april kl. 11.00 konfirmeres

Søndag d. 24 april kl. 11.00 konfirmeres

Ole Egstrand Andersen

Oliver Nagel Aalling

Lasse Alsted

Line Jørgensen

Karoline Have Feddersen

Jeppe Skov Primdal Sørensen

Ole Vestergaard Witt

Trine Bertram Laursen

Julie Hjort Warming

Laura Egholm Walz

Veronica Linnea Vangsgaard Fabricius

Silja Iversen

Freya Ravn Kjældgaard

Jessica Chastina Clemen Lunding

Clara Cathrine Fiedler

Christian Jordt Aarhus

Martin Thude Dalgaard

Mille Xia Hansen

Liv Lynddahl Simonsen

Maria Thomsen Purreskov

v/Simon T. L. Stubkjær i Sct. Catharinæ

Tobias Stauner Scherlund
Jeppe Dyrgaard Rathmann

Fredag d. 22 april kl. 11.00 konfirmeres
Kaare Steen Christensen
Emil Frandsen
Søren Storgaard Fogh

Jack Jim Holst Jensen
Benjamin Pihl Nissen
Christopher Hollænder Kamp Jensen
v/Simon T. L. Stubkjær i Sct. Catharinæ

Kasper Esmarch Leth Kristensen
Asbjørn Grandt Nielsen
Jacob Elkjær Orehøj
Jonaz Rud Vodder
Pernille Broust Christensen
Laura Skardhamar Gry
Julie Kirstine Sandfeldt Larsen
Alberte Christiansen Højgaard
Naja Haahr Schrøder Skovshoved
v/Ruth H. Svendsen i Sct. Catharinæ
Søndag d. 24 april kl. 11.00 konfirmeres
Jesper Aarhus
Axel Johannes Ibsen
Ebbe Lønborg Poulsen
Magnus Kjær Stuber
Jonas Thomsen
Katrine Toft Højbjerg
Louise Hanson Sørensen
v/Ruth H. Svendsen i Kalvslund

Søndag d. 1 maj kl. 11.00 konfirmeres
Marie Lomholt Andersen
Sine Godt Andersen
Mathilde Vind Bromerholm
Bernhard Mandrup Due
Marco Flytkjær
Sofie Klausen Hansen
Christian Storm Hansgaard
Emil Andreas Hvid
Sissel Fienitz Jensen
Kasper Bro Lund Julius
Anna Tuyen Khaut
Jeppe Skrydstrup Kjær
Benjamin Mattrup Knudsen
Mathias Mærsk Mehlsen
Jens Kristian Søndergaard Olesen
Kristian Schmidt Poulsen
Josefine Højmark Søvsø
Frederik Tomis Vodder
v/Elin Hjuler i Sct. Catharinæ
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Fra organisten
Orgelkoncert

Flemming Chr. Hansen en meget aktiv og

Eksamenskoncerter

Søndag d. 6. marts kl. 16.00

engageret musiker og har modtaget følgen-

Foråret betyder for mange mennesker ek-

Flemming Chr. Hansen, Sakskøbing

de priser og legater: Walt Rosenbergs Legat

samen, og i den forbindelse har vi i Catha-

En del af Vestjysk Orgelfestival

2001, Guldborgsund Kommunes kulturpris

rinæ Kirke to eksamenskoncerter med tre

Musik af Charles Tournemire, Matthias

2009, Den folkekirkelige Udviklingsfond

kandidater, der gerne vil spille deres pro-

Weckmann, Otto Malling og Flemming Chr.

2012. Desuden adskillige arbejdslegater fra

gram inden den endelige eksamen.

Hansen.

Statens Kunstfond, Dansk Komponistfor-

Gratis entré

ening og KODA.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00

I øvrig har han undervist Sct. Catharinæ Kir-

Thomas Ede, studerende ved Det Jyske

Flemming Chr. Hansen er uddannet orga-

kes organist, dengang denne gik på Sjæl-

Musikkonservatorium

nist fra Det kgl. danske Musikkonservato-

lands Kirkemusikskole.

Hornbæk og Tånum kirker ved Randers.

rium i 1995 og har derudover taget en del

Som noget nyt er Biskop Elof Westergaard

Musik af Johann Sebastian Bach, Alexan-

privatundervisning i komposition hos bl.a.

protektor for Vestjysk Orgelfestival, og mere

dre Guilmant og Peter Møller

Ib Nørholm, Andy Pape, Bent Sørensen og

information om festivalen kan findes på

Gratis entré

Bo Holten. Han er til dagligt organist i Saks-

www.orgelfestival.dk

og

organist

ved

købing Kirke og desuden orgellærer ved

Onsdag d. 11. maj kl. 19.30

Sjællands Kirkemusikskole.

Janne Roager og Anders Steen Sørensen,
studerende ved Syddansk Musikkonservatorium og organister ved hhv. Gammel Haderslev Kirke og Vor Frelsers Kirke i Esbjerg.
Musik af Bach, Mendelssohn og Widor
Gratis entré

Flemming Chr. Hansen
Janne Roager og Anders Steen Sørensen

Thomas Ede
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Forårskoncert
Torsdag d. 26. maj kl. 17.00 (koncerten
foregår i Domkirken)
Ribes Drengekor og Domkirkens Børne- og
Pigekor
Gratis entré
Konservatoriets Pigekor
Korkoncert
Lørdag d. 4. juni kl. 15.00
Konservatoriets Pigekor (Esbjerg) og Sankt
Annæ Pigekor (København)
Entre 50 kr.

Orientering:
Drengekoret er blevet spurgt, om ikke det
vil indspille dette års cd, som Skoletjenesten sender ud til de skoler, der er tilmeldt
deres program. Nogle kender det bedre
under navnet RAMS. Det har koret sagt ja
til, så i øjeblikket øver vi for fuld damp på at
synge de salmer der skal bruges i den forbindelse. Koret har kun eksisteret i 2 1/2 år,
så at indspille en CD er en stor mundfuld,

Ribe Drengekor
Sankt Annæ Pigekor

men vi glæder os over at være spurgt og
klør på med oprejst pande.
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Kunne du tænke dig at ligge i en himmel-

hovedstaden, og her har man valgt, at give

kulturinstitutioner, ligesom organisationer,

seng i det indre København, at komme til

arrangementet navnet ”Himmelske Dage”.

foreninger, kirker og mange andre vil byde

en gudstjeneste med nyskrevne tekster og

Det er festivalens ambition at udforske og

på debat, samtalesaloner, events, works-

nykomponeret musik, at tage dit barn el-

debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristen-

hops og musik i telte rundt omkring på

ler barnebarn med til babysalmesang eller

dom og religion spiller og spiller i fremtidens

byens pladser. Man kan kalde festivalen en

høre en nonne fortælle om klosterlivet eller

samfunds- og kulturliv, såvel som for den

slags kirkernes folkemøde. Der vil være op-

noget helt femte, så kom til København i

enkelte borger.

levelser for alle sanser, for alle aldersgrup-

Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8.
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per og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig

maj i år. København vil summe af liv, når den

Festivalen er et overflødighedshorn af aktivi-

store kirkelige festival ”Himmelske Dage”,

teter, der alle foregår i Indre By i København,

løber af stablen.

som udgøres af den gamle middelalderby.

Du kan læse mere om Himmelske Dage på

Himmelske Dage er en fast tilbagevenden-

Nytorv er centrum for de store fællesarran-

www.facebook.dk/himmelskedage og på

de dansk kirkebegivenhed, som af nogen

gementer og koncerter med både kendte

www.himmelskedage.dk, hvor det endelige

sikkert vil være kendt som Danske Kirkeda-

og nye navne. Men der vil samtidig være

program vil blive offentliggjort primo marts.

ge. Det holdes hvert tredje år og hver gang i

masser af arrangementer, at på opdagelse

en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt til

i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og

morgen til sen aften.

Gudstjeneste i Klostergården 2. pinsedag
2. pinsedag, mandag den 16. maj, fejres

Det er Obbekær, Kalvslund, Seem, Ribe

gudstjenesten - traditionen tro - i det fri.

domsogn og Sct. Catharinæ sogn der er

I år har vi valgt at flytte gudstjenesten til

værter ved gudstjenesten, som vi håber vil

Klostergården mellem Sct. Catharinæ Kirke

blive taget godt imod.

og Ribe Kloster. Det er dog ikke den eneste

Udover præster og lægmandslæsere vil

forandring.

også Sct. Cathariæ Kirkes og Domkirkens

Som noget nyt har vi valgt at indbyde krist-

kor deltage under ledelse af organister fra

ne flygtninge, som vil være deltagende i

begge kirker.

gudstjenesten. De vil læse tekster højt på

Husk at medbringe stole eller tæpper til at

deres modersmål, ligesåvel som bønner og

sidde på.

prædiken oversættes til andre sprog.

I tilfælde af dårligt vejr, vil gudstjeneste flyttes til Sct. Catharinæ Kirke.
Gudstjenesten begynder kl. 14.00.
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