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Fra menighedsrådet
Om menighedsrådsformandsposten
Det er spændende at være formand for

hedsrådet og frivillige står for koordine-

et menighedsråd, omend det af og til

ring og deltagelse. Her deltager forman-

kan være både krævende og frustreren-

den også i det omfang der er muligt.

de. Dette skyldes ikke de øvrige valgte

Som i mange andre frivillige arbejdssitu-

medlemmer af rådet, men nærmere ar-

ationer, er det svært at sige præcis hvad

bejdsgangen i folkekirken. Det skal ikke

opgaven som formand præcist indebæ-

lyde som et hjertesuk, for man må både

rer, udover de naturlige forpligtelser, for

som formand og som ethvert andet valgt

man er med i de flest ting: økonomi , an-

medlem indstille sig på, at arbejdet med

sættelser o.m.a.

kulturarven i form af bygninger, kræver

Men det er spændende og man bliver in-

omtanke.

volveret i mange ting. Man skal være ind-

Som formand skal man være med i de

stillet på at bruge tid og naturligvis have

fleste ting, hvilket kræver god kontakt til

interesse for kirken og det der knytter sig

formændene for de underudvalg menig-

dertil.

hedsrådet har nedsat.

Grete Becker

Man har kontakt til provsti og stift, som er
vores samarbejspartner i de forskellige
sager.
Et af eksemplerne er det toilet i tilknytning
til kirken, som vi har arbejdet med i mange år. Nu ser det ud til, at der forhåbentlig sker noget. Menighedsrådet har sendt
tegninger til provstiet, som sender dem
videre til stiftet, som atter sender dem
videre til den kgl. bygningsinspektør og
nationalmuseet. Det er vores håb, at de
tager godt imod det.
I en sådan situation gælder det som formand om, ikke mindst at væbne sig med
tålmodighed, men også at være bindeleddet mellem menighedsrådet og de øvrige myndigheder og skabe grobund for
gode resultater.
Vi har en tirsdagsklub, som mødeshver
anden tirsdag (pt. henlagt til Ribe Fritidscenter pga. præstegårdens og konfirmandstuens lukning), hvor der er foredrag eller musik og kaffe.
Sct. Catharinæ Kirke byder også på et
årligt høstmarked, hvor nogle fra menig-
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Tanker i tiden
Formand for økonomiudvalget

Formand for kirke- og præstegårdsudvalget

Økonomiudvalget består pt. af 3 medlem-

Kirkeudvalgets og præstegårdsudvalgets

og kirkegænger bliver bedre. Vi har nu fået

mer fra menighedsrådet, hvoraf den ene

arbejdsområder er primært bygningerne

økonomisk mulighed herfor, og derfor er

er formanden fra menighedsrådet som er

- henholdsvis kirkebygningen og præste-

trekanterne blevet fjernet i foråret 2016.

”født” medlem de 2 andre vælges for 1 år

gården - samt deres inventar. Der er i beg-

Vi har også længe haft overvejelser om at

ad gangen, én af de 2 valgte vælges såle-

ge tilfælde tale om gamle bygninger, som

forny kirkens salmenummertavler, da det

des som kasserer.

kræver megen vedligeholdelse. Af samme

kan knibe med at se de gamle tal. Udskift-

Al bogføring og alle betalinger udføres af

grund er de to udvalg uden sammenligning

ningen ser ud til at blive en ralitet inden

kordegnekontoret, dog skal alle regninger

menighedsrådets ”dyreste” udvalg.

årets udgang.

og bilag forinden være godkendte af kas-

I kirken har vi gennem flere år overvejet,

Endelig skal det nævnes, at vi har fået om-

seren. Det er økonomiudvalget som har

hvordan vi kan nedbringe udgifterne til op-

indbundet størstedelen af kirkens salmebø-

den overordnede ansvar for at de forskelli-

varmning. En måde er bedre isolering af

ger, som efterhånden var blevet medtagne

ge udvalg overholder de budgetter som de

vinduesfladerne. Der er i øjeblikket enkelt-

af tidens tand.

er blevet tildelt, der kan selvfølgelig komme

glasruder, men vi er i gang med et projekt,

For præstegårdens vedkommende stødte

uforudsete udgifter, især hvad angår byg-

som går ud på, at forsyne vinduerne med

vi i efteråret 2015 på det problem, at der

ningsvedligeholdelse, såfremt dette sker

indvendige forsatsvinduer.

blev konstateret et omfattende angreb af

kan der søges om § 6 midler, eller der kan

Provstiudvalget har i 2016 bevilget midler

skimmelsvamp i både præstegården og

aftales på et menighedsrådsmøde at der

til arbejdet, og sagen ligger nu ved vores

konfirmandstuen. Skimmelsvampen skal

spares i de forskellige udvalg.

arkitekt, der er i gang med at udarbejde en

naturligvis bekæmpes, hvilket i sig selv er

projektbeskrivelse, som derefter skal god-

et omfattende arbejde, men vi er blevet

Vigtige datoer for økonomiudvalget: senest

kendes af Nationalmuseet, den kongelige

enige om, at benytte leligheden til at få

april måned skal det foregående års regn-

bygningsinspektør og Ribe Stift. Først efter

foretaget en række forbedringer og reno-

skab afsluttes og godkendes på et menig-

en sådan godkendelse, kan arbejdet sæt-

veringer i præstegården, bl.a. renovering/

hedsrådsmøde, hvorefter det sendes til

tes i gang.

udskiftning af vinduerne samt separering af

provstiudvalget og provstirevisor.

I 2015 fik vi lagt nyt tag på kirkens nordli-

konfirmandstuen fra præstegårdens bolig-

I april måned fastsætter provstiudvalget

ge sideskib, da det gamle var fuldstændigt

område. Der er tale om et stort og kostbart

foreløbige driftsrammer for det kommende

gennemtæret af dueekskrementer. Des-

projekt, og det kan endnu ikke siges, hvor-

år, og ud fra dette udarbejder økonomiud-

værre er taget tildholdssted for talrige duer,

når arbejdet er afsluttet.

valget et foreløbigt budget for det kommen-

men vi har prøvet at gøre livet surt for dem,

Alt dette betyder, at præstefamilien har

de år.

ved at montere duespærrer på det nye tag.

måttet flytte fra præstegården. Indtil arbej-

Provstiudvalget afholder budgetsamråd,

Vores organist har gjort opmærksom på

det i præstegården er afsluttet, er familien

hvor alle provstiets menighedsråd er samlet

et mindre godt indeklima ved orglet, og vi

genhuset i et parcelhus i Øster Vedsted,

og i denne forbindelse udmeldes det ende-

har derfor fjernet et gulvtæppe ved orglet,

som menighedsrådet har lejet.

lige budgetbeløb og evt. anlægsbevillinger

som kunne samle støv og snavs. I stedet vil

som det enkelte menighedsråd er blevet

der blive pålagt en form for korkbelægning,

tildelt for det kommende år. Herefter kan

som er nemmere at rengøre. Hvis dette

det foreløbige budget fra foråret tilrettes så-

ikke hjælper på indeklimaet, vil vi forsøgsvis

ledes dette bliver det endelige budget for

også fjerne løberen på kirkegulvet.

det kommende år.

Med hensyn til kirkeinventaret har vi flere år
Jørn Smedegaard

talt om at afskære trekantgavlene på kirkebænkene, således at udsynet mellem præst
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Mogens Osborg

Interview med kirkeværge v/Sct. Catharinæ Kirke, Jens Verner Jensen
I indkørslen til det moderne parcelhus på

kens ”værge”. Kirken helt fysisk forstået

det blive til virkelighed.

Nørremarken står der cykler i flere størrel-

ikke mindst, bygningen. Det er kirkevær-

Andet er mere dagligdags. I korets hjørner

ser, ikke fordi der bor børn i huset, men

gen der sørger for kontakt til den stab af

har han så tit været med til også at pynte op

fordi der repareres cykler. De genopstår af

håndværkere, der tager sig af den gamle

til jul. Rejse de mange meter høje juletræer

gamle vrag til gavn for flygtninge hvis eneste

bygning og dens angreb af tidens tand.

og sætte lys på dem. For som det praktiske

håb om at erhverve sig en cykel befinder sig

Han er ikke alene om det. Der er også et

menneske han er, har der også været bud

lige her. På terrassen til den anden side står

kirkeudvalg, der er sammensat af medlem-

efter ham til adskillige store og små opga-

der havreneg. De peger tilbage på en for-

mer af menighedsrådet. Ved de årlige syn

ver i kirken. At vikariere for kirketjeneren

tid ved landbruget. Men står her også fordi

besigtiges kirken og der træffes beslutnin-

ved gudstjenester og kirkelige handlinger

der snart skal være høstgudstjeneste i Sct.

ger om nødvendige reparationer. Det sene-

er ham ikke fremmed. Han kan både ringe

Catharinæ Kirke. Fra gammel tid hører der

ste større projekt var en tagside. Den var

med klokkerne og svinge en støvsuger.

sig havreneg til i kirkepynten den dag. Og

mørnet så meget at stenene måtte skiftes

Det allervigtigste for ham er dog slet ikke

når nu man forstår at binde dem, og man

ud for at man kunne have tag over hove-

bygningen, men indholdet. Kirkens liv og

også ved hvor man kan få et par armfulde

det. Mange af projekterne er meget mindre.

vækst. Derfor er han da også at finde på

af den, er der ikke langt til handling her hos

Men gøres skal det jo om den store gamle

kirkebænken de allerfleste søndage. Og

kirkeværgen for Sct. Catharinæ Kirke Jens

bygning skal bevares forsvarligt. Og tit er

bakker også op om Tirsdagsklubben, om

Verner Jensen.

der ganske mange tanker om forbedringer

sogneaftener, høstmarked og andre af de

Det er 16 år siden netop her ved denne års-

også, der foreligger f.eks. et projekt om for-

begivenheder kirken er involveret i. Også

tid de flyttede fra gården og det lille lands-

satsruder, men lige nu er pengene der ikke.

her kommer hans praktiske sans og hjælp-

bysamfund til byen og til sognet. Både Jens

Heller ikke selvom de nok kunne tjenes ind

somhed andre til gode.

og hustru Sigrid husker hvor anderledes

ved besparelser på varmeregningen. Alt må

Tiden som medlem af menighedsrådet er

den store kirke forekom dem. Og fremmed,

nøje prioriteres.

ved at være forbi. Men forbindelsen til kir-

selvom det med kirke ikke var det mindste

Det er en stor sorg at der efter de mange år

ken kappes ikke den dag nye kræfter tager

fremmed for dem i øvrigt.

i rådet hverken er toilet eller en sognegård

over. Den kan han slet være foruden.

Men så på et tidspunkt kom der en nabo og

i forbindelse med kirken. Ordet ”skandale”

spurgte om ikke det var noget at komme i

falder. Det er som om det aldrig er lykkedes

menighedsrådet ved det forestående valg.

på samme tid at sikre sig finansieringen og

Og det kom han så. Der var meget nyt at

tilsynsmyndighedernes (de kirkelige og de

sætte sig ind i, langt hovedparten af rådet

statslige) velvilje. Nu bliver det så ikke i hans

var nye medlemmer. Men opgaver var der

tid. Den er ved at rinde ud. 80 års fødsels-

nok af og med opgaverne voksede også

dagen er ikke så langt ude i fremtiden, som

fortroligheden med arbejdet.

den har været. Og det er om at gå mens

Efter den næste periode var de nye nogle

man endnu kan, mener han.

helt andre.

Også inde i kirken er der minder knyttet til

Jens Verner Jensen blev spurgt om han vil-

om ikke hver en sten, så dog mange steder.

le være kirkeværge. Og det har han aldrig

Store og betydningsfulde minder, som al-

fortrudt.

tertæppet af Maja Lise Engelhardt. En kilde

”Hvis jeg kunne gøre det om ville jeg sige

til glæde hver eneste gang han betræder

”ja” igen. Det er et arbejde jeg har nydt!”

koret og nærmer sig alterskranken. Det var

En kirkeværge er som ordet antyder kir-

stort at være med til udvælge det og at se

Ruth Svendsen
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Et stykke af den fredede mur i præstegårdshaven

Tirsdagsklubben efteråret 2016
Tirsdag den 23. august

Tirsdag den 18. oktober

Tirsdagsklubben er et mødested for men-

Marianne Steffensen

Josephine Nielsen Bergkvist

nesker, der kan lide at dele deres histor-

Uledsagede unge afghanske flygtninge

Zahrtmann

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

Tirsdag den 6. september

Tirsdag den 1. november

sangbogen og Salmebogen og lytte til et

provst emiritus, Agner Frandsen

Ernst og Anna Dyhre

foredrag, en rejsebeskrivelse eller noget

Folk og fjelde. Rejse på Færøerne med

Rejsebeskrivelser

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

maleren Sven Havsteen Mikkelsen
Tirsdag den 15. november

er til et par timers samvær. Stemningen

Tirsdag den 20. september

Henrik Kristensen

er god, vittighederne finder let vej og alle

Bernhard Bruunsgaard

Blå Kors

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

Rejsebeskrivelser
Tirsdag den 29. november

du endelig møde op. Vi begynder kl.

Tirsdag den 4. oktober

Julefrokost

14.30 og slutter to timer senere. Skal du

provst emiritus, Steen Tygesen

Tilmelding nødvendig

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

Ude som sømandspræst
Tirsdag den 13. december

Bernbom på tlf. 23 47 79 40 senest kl.

Onsdag d. 12. oktober

Per Günther og frue

9.00 samme dag.

Ålespisning

Syng julen ind

Nærmere oplysninger senere
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SEPTEMBER
Gudstjenester

Arrangementer

Lørdag d. 3. september

Tirsdag d. 13. september

Dåbsgudstjeneste

Kristen meditation

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen

Søndag d. 4. september

Onsdag d. 14. september

15. s. e. trinitatis

Babysalmesang

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjæ

kl. 10.00 - v/Elin Hjuler

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Læs mere s.11

Søndag d. 11. september

Tirsdag d. 20. september

16. s. e. trinitatis

Tirsdagsklubben

kl. 9.30 - Obbekær - E. Hjuler

kl. 14.30 - Bernhard Bruunsgaard

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

Rejsebeskrivelser

Søndag d. 18. september

Tirsdag d. 27. september

17. s. e. trinitatis

Kristen meditation

kl. 14.00 - Kalvslund - S. Stubkjær

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen

Høstgudstjeneste på sportspladsen
kl. 19.30 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Onsdag d. 28. september

Høstgudstjeneste

Babysalmesang

Der bydes på kaffe efter gudstjenesten

kl. 10.00 - v/Elin Hjuler

Søndag d. 25. september

Torsdag d. 29. september

18. s. e. trinitatis

Tumlingesalmesang

kl. 9.30 - Obbekær - R. Svendsen

kl. 16.15 - v/Elin Hjuler

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Læs mere s. 11

Udsnit af kannikestolene i kirkens kor
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OKTOBER

NOVEMBER

Gudstjenester

Arrangementer

Gudstjenester

Søndag d. 2. oktober

Tirsdag d. 4. oktober

Lørdag d. 5. november

19. s. e. trinitatis

Tirsdagsklubben

Dåbsgudstjeneste

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær

kl. 14.30 - v/provst emeritus Steen Thy-

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

gesen

Høstmarkedweekend

”Ude som sømandspræst”

Søndag d. 6. november
Alle helgens dag

Lørdag d. 8. oktober

Onsdag d. 4. oktober

kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

Dåbsgudstjeneste

Babysalmesang

kl. 15.00 - Sct. Catharinæ - alle tre præster

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 10.00 - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler

kl. 19.30 - Obbekær - S. Stubkjær

Søndag d. 9. oktober

Torsdag d. 6. oktober

Søndag d. 13. november

20. s. e. trintatis

Tumlingesalmesang

25. s. e. trinitatis

kl. 9.30 - Obbekær - R. Svendsen

kl. 16.15 - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler

kl. 9.30 - Obbekær - S. Stubkjær

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - Stubkjær/Hjuler
Tirsdag d. 11. oktober

Søndag d. 16. oktober

Menighedsrådsmøde

21. s. e. trinitatis

kl. 18.30

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær

Babysalmesangafslutning
Søndag d. 20. november
S. s. i kirkeåret

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

Tirsdag d. 11. oktober

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Vedstesen

kl. 19.00 - Sct. Catharinæ - Kulturnat

Kristen meditation

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Vedstesen

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen
Søndag d. 23. oktober

Søndag d. 27. november

22. s. e. trinitatis

Onsdag d. 12. oktober

1. s. i advent

kl. 9.30 - Obbekær - E. Hjuler

Tirsdagsklubben

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

Ålespisning

kl. 19.30 - Obbekær - R. Svendsen

Søndag d. 30. oktober

Tirsdag d. 18. oktober

Onsdag d. 30. november

23. s. e. trinitatis

Tirsdagsklubben

Adventsaftensang

kl. 9.30 - Kalvslund - S. Stubkjær

kl. 14.30 - v/Josephine Nielsen Bergkvist

kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Stubkjær

”Zahrtmann”
Onsdag d. 19. oktober
Babysalmesang
kl. 10.00 - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler
Tirsdag d. 25. oktober
Kristen meditation
kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen
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Arrangementer
Tirsdag d. 1. november
Tirsdagsklubben
kl. 14.30 - v/Ernst og Anna Dyhre
”Rejsebeskrivelser”
Onsdag d. 2. november
Babysalmesang
kl. 10.00 - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler
Torsdag d. 3. november
Tumlingesalmesang
kl. 16.15 - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler
Tirsdag d. 8. november
Kristen meditation
kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen
Onsdag d. 9. november
Babysalmesang
kl. 10.00 - Sct. Catharinæ - Elin Hjuler
Tirsdag d. 15. november
Tirsdagsklubben
kl. 14.30 - v/Henrik Kristensen
Blå Kors
Tirsdag d. 22. november
Kristen meditation
kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen
Tirsdag d. 29. november
Tirsdagsklubben
kl. 12.00 - Julefrokost
Tilmelding nødvendig

Præstegårdens østside mod Bispegade
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DECEMBER

Arrangementer

Lørdag d. 3. december

Søndag d. 25. december

Tirsdag d. 6. december

Dåbsgudstjeneste

Juledag

Kristen meditation

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 9.30 - Obbekær - S. Vedstesen

kl. 19.00 - v/Elin Holm Rasmussen

kl. 16.00 - Sct. Catharinæ - S. Vedstesen
Søndag d. 4. december

Torsdag d. 8. december

2. s. i advent

Mandag d. 26. december

Jul for dagplejerne

kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

2. juledag

kl. 11.00 - v/E. Hjuler

kl. 16.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

kl. 9.30 - Kalvslund - R. Svendsen

9 læsninger v/konfirmander

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen

Tirsdag d. 13. december
Tirsdagsklubben

Onsdag d. 7. december

Lørdag d. 31. december

kl. 14.30 - Per Günther

Adventsaftensang

Nytårsaften

”Syng julen ind”

kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

kl. 23.30 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler

Søndag d. 11. december

Søndag d. 1. januar

3. s. i advent

Nytårsdag

kl. 9.30 - Obbekær - E. Hjuler

kl. 16.00 - Kalvslund - S. Vedstesen

kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler
Onsdag d. 14. december
Adventsaftensang
kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - S. Vedstesen
Søndag d. 18. december
4. s. i advent
kl. 9.30 - Kalvslund - S. Vedstesen
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - S. Vedstesen
Onsdag d. 21. december
Adventsaftensang
kl. 17.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
Lørdag d. 24. december
Juleaftensdag
kl. 11.00 - Sct. Catharinæ - E. Hjuler*
kl. 14.00 - Sct. Catharinæ - S. Vedstesen
kl. 14.30 - Obbekær - R. Svendsen
kl. 16.00 - Kalvslund - S. Vedstesen
kl. 16.00 - Sct. Catharinæ - R. Svendsen
*børnevenlig
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Det sker
Kristen meditation

synge, danse og lege til salmer, sange og

børn, 1-3 år. Sct. Catharinæ Kirke invite-

rytmer.

rer til fire torsdage i efteråret, hvor der vil

Fortsætter tirsdage i ulige uger kl. 19.00-

Babysalmesangen er et samarbejde mel-

blive danset, klappet og sunget til salmer,

20.15 med undtagelse af skoleferierne.

lem de to Ribe sogne samt Farup, Kalvs-

børnesange og gode rim og remser. Ikke

Der samtales om bibel – og andre tekster

lund, Obbekær og Seem.

kun forældre og deres småbørn, men også

og synges fra salmebogen. Der er stilhed

Interesserede kan stadig henvende sig.

bedsteforældre er velkomne med deres

og bøn. Aftenerne ledes af Elin Holm Ras-

Hør, om der er plads på holdet. Vi slutter ef-

små børnebørn. Det er ingen forudsætning,

mussen i samarbejde med sognepræst Elin

terårssæsonen ved gudstjenesten søndag

at man har gået til babysalmesang, og der

Hjuler.

d. 13. november.

kræves ingen forkundskaber. Det er gratis

Nye deltagere er altid velkomne og kan blot

Se evt. kirkernes hjemmeside.

at deltage.

møde op i kirken.

Elin Hjuler ehs@km.dk / 22993933

Tumlinge-salmesangen varer 35-40 min.
Den ligger torsdagene d. 29. september,

Babysalmesang
En ny sæson med babysalmesang er begyndt onsdag den 3. september i Sct. Catharinæ Kirke. Et tilbud til forældre og deres
små (2-10 mdr.) om at komme i kirken og

Tumlingesalmesang
Mange forældre kender allerede babysalmesang, der henvender sig til de helt små.
Tumlinge-salmesang er til de lidt større

6. oktober, 27. oktober og 3. november. Vi
begynder kl. 16.15.
Tilmelding vil være godt for at få et overblik over interessen, her hvor vi forsøger os
frem. Tilmelding samt evt. mere info hos
sognepræst Elin Hjuler, tlf. 75421612 eller
ehs@km.dk
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Fra organisten

Adventsaftensang
Der er adventsaftensang alle onsdage kl.
17.00 op mod jul, begyndende den 30. novemeber.
Læsninger ved præsten, musik ved organisten og øvrige musikere. Salmesang ved
menigheden.

Orgelkoncert
Lørdag d. 5. november kl. 16:00
Kirkens egen organist, Benjamin Friis Nielsen, sidder selv ved spillebordet denne lørdag. Det vil ikke være decideret festmusik
der bliver spillet til koncerten, men mere
musik der lægger sig op ad Alle helgens
dag, som er dagen efter.
Musikken vil være af Scheidemann, Buxtehude, Alain og Niels la Cour.

De 9 læsninger
Søndag d. 4. december kl. 16.00 er der
De 9 læsninger v/Ruth Svendsen og konfirmander. Ribes Drengekor medvirker også
ved gudstjenesten.
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Barselsvikar
Kære læser, sogne og menighedsråd!

sommeren 1975. Nu stod den på teologi,

kone og jeg flyttede til Egebæk-Hviding,

Da jeg skal være præstevikar i Sct. Catha-

og jeg var noget spændt på, hvordan en

hvor vi bor nu. Efter et par års pause fra

rinæ, Obbekjær og Kalvslund for Simon

bondeknold fra landet ville klare sådan no-

præstearbejdet havde jeg lidt afløsning for

Stubkjær, mens han holder forældreorlov,

get. Økonomisk var det noget betrængt.

præster her og der, og efter lidt reparations-

har Simon bedt mig skrive et par linier om

Man fik SU, men måtte optage såk. ”stats-

arbejde på sygehuset har jeg i år vikarieret

mig selv.

garanterede lån”, ofte til en rente på 20% (a

løst i ”Vadehavspastoratet” til marts, hvor

Jeg er født i 1951 (og i år blevet folkepensi-

propos den standende diskussion om SU),

jeg blev ansat som fast vikar indtil 1. sep-

onst) i Lydum sogn 25 km. nord for Varde,

så det var med at skynde sig at få nogle

tember.

har stået i lære som elektriker med sven-

eksaminer til en side. Det gik også fint, og i

Jeg er med andre ord vendt tilbage til præ-

debrev, hvorpå jeg – for at prøve noget nyt

1981 var jeg efter sidste eksamen klar til at

stearbejdet som ”pensionist-præst”, og det

og tænke over situationen - tog på højskole

søge embeder, og i november 1981 flyttede

er en herlig måde at arbejde på. Man har sin

i Ryslinge, hvor tanken om at læse teolo-

familien til Brøns præstegård, hvor jeg blev

frihed, skal ikke hyppe en karriere, skal ikke

gi modnedes. Da jeg kun havde ”realek-

præst for de to sogne Brøns og Vodder og

opnå noget og kan sige ja og nej, som det

samen”, som det dengang hed, måtte jeg

for resten senere blev kollega med Simon

passer i ens kram.

først tage studentereksamen, og det kunne

Stubkjær. Vi indledte et samarbejde (byt-

Jeg glæder mig til at være vikar i jeres sogne

man i Odense på 2 år på studenterkursus.

te ferie/fælles kirkeblad og dsl.) til begges

i knap tre måneder, ser frem til samarbejdet

Det blev to hyggelige år på den smilende

udelte glæde, som blev til venskab, der har

med de andre to præster og vil bestræbe

ø med de mange krumme veje og deres

holdt sig lige siden.

mig på at føre kirkearbejdet videre i Simons

blomstrende syrener og bindingsværk.

Derpå gik det slag i slag, indtil jeg for tre

ånd, indtil han kommer tilbage.

Så gjaldt det Aarhus, som vi ankom til i

år siden gik på tjenestemandspension. Min

Med venlig hilsen. Sten Vedstesen

Sten Vedstsen
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Anne Margrethe Lindholdt

Bent Christiansen

Grete Becker Christensen

Hans Bitsch Larsen

Jens Verner Jensen

Jette Lundahl Jeppesen

Jørn Smedegaard

Mogens Osborg

Mona Bernbom

Sogneaften i Sct. Catharinæ Kirke onsdag d. 14. september
Har du nogensinde haft lyst til at gå 100%

Anjas foredrag handler om overtroen i Ni-

Foredraget er gratis og begynder kl.

efter dine drømme? Til at følge dit hjerte og

geria, livet på hendes børnehjem, og om at

19.00 i Sct. Catharinæ Kirke.

satse alt for én sag?

træffe valg med hjertet, om at have mod til

Hvis man ønsker at spise i kirken inden

at gå utraditionelle veje og ikke mindst om

foredraget, bedes man rette henvendelse til

at gøre det, man er bedst til.

kordegnen på tlf. 75420350, senest man-

Anja Ringgren Lovén er kendt som den

dag d. 12. september kl. 12.00.

nordjyske kvinde, der opgav fast løn, materielle goder og Danmarks trygge rammer

Foredraget varer 2 timer med en indbygget

til fordel for Afrikas heksebørn. Anja har

pause på 15 min.

etableret sin egen nødhjælpsorganisation
DINNødhjælp, og i dag bor og arbejder hun
i Nigeria, hvorfra hun driver sit eget børnehjem.

Prisen for spisning er kr. 50,-

