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Vorbasse ta'r til Folkemødet
TORSDAG DEN 12. OKTOBER 2017
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Skal du med til Folkemødet?

Et udvalg under menighedsrådet
har derfor kigget programmet
igennem og foreslår, at vi tager
samlet afsted i bus til Folkemødet
torsdag den 12. oktober.

På bagsiden af denne folder har vi
lavet et forslag til program ud fra
torsdagens arrangementer med
bl.a. åbningstalen og
åbningsgudstjenesten, debatter,
foredrag og udstillinger, der ligger
tæt på Domkirkepladsen.

Det står selvfølgelig alle frit for at
nyde Ribe på egen hånd eller
udforske det komplette program på
folkemødets hjemmeside:
http://folkemodeiribe.dk/
folkemoede

I programmet er der planlagt
fælles aftensmad på Ribe Camping

Pris for deltagelse 200,- incl.
aftensmad.

Af hensyn til mad, bus og evt.
pladsbestilling til nogle af
arrangementerne bedes man
tilmelde sig senest 25. september
til Birgit Thomsen (22 81 25 41)

Der er tilrettelagt et stort og flot program til folkemødet i Ribe i dagene
12. -15 oktober i anledningen af reformationsjubilæet, og alle i stiftet er
opfordret til at deltage i fejringen. Vi har et håb om at kunne fylde en bus
her fra Vorbasse, så vi sammen kunne få en god og spændende
eftermiddag i Ribe.
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Åbningsgudstjeneste

Tid: 15:00 til 16:00  Sted: Ribe Domkirke

Prædikant biskop Elof Westergaard.
Nicolas Kock Kvartet medvirker med jazzmusik

Åbning af Folkemødet

Tid 14:00 til 14:30  Sted: Domkirkepladsen

Medlem af Folketinget, fhv. minister Bertel Haarder holder åbningstalen.
Som fællessang synges en Luther-salme til en nykomponeret melodi,
som publikum lærer på stedet med kompetent bistand fra Syddansk
Musikkonservatorium.
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Luther og jøderne

Udstilling
Tid: 10:00 til 22:00  Sted: Ribe Domkirke

Den ældre Luther er berygtet for
de hårde udfald mod jøderne. Han
skriver blandt andet om
synagogeafbrændinger; om
ødelæggelse af jødiske huse; om
konfiskation af jødiske skrifter og
penge, og han udtrykker ønske
om, at jøder skal udvises for
bestandigt.

Udstillingen, der er udlånt fra
Tyskland, ledsages af et
udstillingskatalog på dansk

Præstegårdslivets kulturhistorie

Udstilling
Tid: 10:00 til 22:00  Sted: Ribe Domkirke

Vandreudstilling med afsæt i den
berømte udstilling på Historisches
Museum i Berlin i 2013.
Udstillingen, der er forsynet med
danske tekster, viser den
protestantiske præstegårds historie
og betydning for sognene fra
reformationstiden til i dag –
teologisk, politisk og kulturelt.
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Forfatterlæsning v. Egil Hvid-Olsen

Tid: 16:30 til 17:30  Sted: Porsborgs kælder

”Den trofaste følgesvend”
beskriver Luthers liv, hans indre
såvel som ydre kampe, samt den
tid, der prægede ham og hans
tanker. Ved dette arrangement
kan man dels lytte til udpluk fra
romanen, dels høre forfatteren
Egil Hvid-Olsens overvejelser om,
hvorfor der skal udgives en
biografisk lutherroman i
reformationsjubilæumsåret.
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Fælles aftensmad

Bussen samler os op kl. 17:30 og kører ud til Ribe Camping, hvor
der vil være fælles aftensmad. Vi er tilbage i centrum igen kl.
19:00.

Fakkeloptog og overlevering af
tese-opslag

Elever og efterskoleelever går i et
fakkeloptog til Domkirkepladsen
med deres nyformulerede teser. De
overækkes til folketingsmedlem
Bertel Haarder og biskop Elof
Westergaard.

Tid: 21:30 til 22:00  Sted: Domkirkepladsen
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Lorem ipsum dolor sit

Fotograf: Fornavn
Etternavn

Hymner og hits

Nykomposition opstået i
samarbejde mellem Ribe
Domkirke, Ribe Katedralskole og
Bo Gunge.

Fortolkninger af Luthersalmer
præsenteret af elever fra
musikskolerne i Tønder, Vejen,
Varde og  Billund.

Koncert
Tid: 19:30 til 21:30  Sted: Sankt Katharinæ

Martin Luther - Død eller levende

Kirkedøren i Wittenberg er det
scenografiske midtpunkt, og en
fortæller binder det hele sammen.
Vi møder Martin Luther, Melanchton
og andre historiske personer, men
også Bob, Ea og andre nutidige
personer. Det historiske og nutidige
flyder sammen for at vise, hvor
meget Luthers lære betyder i dag.

Kirkespillet er skrevet af Sten
Kaalø og bearbejdet af Judith
Rokamp, Ole Lauridsen og Mogens
Thams.

Teater
Tid: 20:00 til 21:15  Sted: Ribe Domkirke
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Kristendom og sekularisering

Forelæser: Søren Gosvig Olesen,
lektor i filosofi, Københavns
Universitet.

Med Luther slippes den kristne
religion fri af Kirke og tradition.
Det er ikke længere på de
kirkelige handlinger, man skal
kende fromheden.

Efterhånden som den ydre
autoritet slipper sit tag i troen,
bliver det imidlertid også sværere
for troen at holde sammen på sig
selv. Spørgsmålet bliver, hvad der
sker, når en religion udvikler sig.
Skulle den måske hellere prøve at
undgå at udvikle sig? I kunstens,
videnskabens og filosofiens
verden er det dog heller ikke
muligt at blive stående ved det
samme. Og den religiøse
tilbagevenden, fundamentalisme
eller ortodoksi er jo alligevel ingen
tilbagevenden, men blot en
stivnen. Er det så religionens
skæbne at bevæge sig mod
sekularisering? Eller er det noget
specielt for kristendommen? Eller
for protestantismen?

Forelæsning, Folkeuniversitet
Tid: 19:00 til 21:00  Sted: Ribes Vikinger
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Det myndige individ og
menneskets frie vilje

Med udgangspunkt i hhv. naturvidenskaben og idéhistorien vil forfatter og
videnskabsjournalist Lone Frank og professor Hans-Jørgen Schanz
præsentere os for deres syn på menneskets mulighed for at gøre sig fri
eller myndig i det senmoderne samfund.

Herefter vil der blive lagt op til en debat om menneskets frie vilje. Giver
begrebet fri vilje mening, hvis menneskets er mere eller mindre
forprogrammeret  af sin genetiske arv?

Musikalsk indslag ved pianist Adam Møller Bjerrum

Debat
Tid: 19:30 til 21:30  Sted: Ribe Katedralskole
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Det kristne menneskes frihed

To kirkelige retninger til debat: Det kristne menneskes frihed, hvordan
det har betydning for synet på folkekirken, dens liv og praksis. Kan det
kristne menneskes frihed fortsat bidrage til samfundslivet?

Hvordan er forholdet mellem folkelige og det kirkelige? Hvor findes
kontaktfladerne mellem kristendom og det almindelige samfundsliv?
Vækkelserne, særligt de to store kirkelige retninger grundtvigianisme og
Indre Mission, har været med til at omsætte arven fra reformationen og
givet den  en forskellig farve og tone i kirke og samfundsliv gennem
generationer.

Ordstyrer: Hanne Poulsen
Oplægsholder: Kirsten M. Andsersen
Oplægsholder: Hans Ole Bækgaard

Debat
Tid: 19:30 til 21:15  Sted: Kannikegården



V O R B A S S E  S O G N
FOLKEKIRKEN

Program

TORSDAG DEN 12. OKTOBER

Afgang med bus fra Vorbasse Sognehus12:30

Ankomst Ribe13:30

Åbningstale14:00
Ved folketingsmedlem, fhv. minister Bertel Haarder
Domkirkepladsen

Åbningsgudstjeneste15:00
Domkirken

Museumsbesøg / Byvandring16:30

Aftensmad på Ribe Camping17:30
Fælles afgang med bus

Debat / Foredrag / Teater / Museumsbesøg / Forelæsning19:00

Fakkeloptog21:30
Domkirkepladsen

Afgang med bus fra Ribe22:00

Ankomst Vorbasse Sognehus23:00


