
Stiftsudvalget for 500året for reformationen  
 

Dagsorden d. 24.03.15 – referat:  

 

Til stede: Marianne Christiansen (MCH), Kim Eriksen (KE), Hans Krab Koed (HKK) Dorthe Holck 

(DH), Bent Andreasen (BA), Kristian M. Rasmussen, referent (KMR).  

 

1. Præsentation af AC-fuldmægtig Kristian Møller Rasmussen.  

 

Ny fuldmægtig på Haderslev Stift er bl.a. tilknyttet reformationsudvalget og Haderslev 

Kommunes styregruppe (sekretariatsbetjening).  

 

2. Siden sidst- herunder:  

- Møde for stiftsudvalgene den 9.-10. januar 2015 FUV. Mail fra Niels Henrik Arendt med 

opdateret oversigt er vedlagt. 

 

Der findes efterhånden et meget stort materiale om Luther og reformationen rundt omkring på 

diverse hjemmesider. Det er dog lidt problematisk med adgang til originalteksterne i en dansk 

oversættelse. Man finder dog mange af de vigtigste tekster på www.martinluther.dk, samlet af 

Richard Riis. Det virker således problematisk at Det Kgl. Vajsenhus har copyright på 

oversættelsen af Luthers lille Katekismus, så denne tekst ikke blot kan bringes i andre 

sammenhænge. Af samme grund har Thomas Reinholdt Rasmussen, Sct. Catharinæ kirke i 

Hjørring, lavet en ny fin oversættelse, der dog sprogligt vurderes ikke helt at have samme 

kvalitet. Men der skal altså være opmærksomhed på copyright ved videreformidling af materiale.  

 

HKK vil stadig arbejde med et forslag til materialesamling til brug for lokale studiekredse. Den 

planlagte studiekreds i Sct. Nikolaj i Kolding er dog udsat på grund af præsteskifte. Så arbejdet 

er udsat. 

 

HKK: UC Syddanmark vil gerne lave noget om Luther i slutningen af året. Kirsten Münster 

kontaktes ifm. skole-kirke-samarbejde  

KE om et nyt initiativ, Kirsten Münster har taget, med syning af munkedragter til 

Reformationsvandringer i Haderslev by i Skole-kirke-regi fra 4. til 6. klasse. 

DH refererede at enkelte af de lokale højskoler er i gang med at overveje/planlægge tilbud om 

kurser i relation til Reformationen.  

 

BA og KE arbejder videre med en idé om at lave et seminar over 3 dage i juni 2017 i regi af 

Teologi for Voksne.  

MCH om planerne i FUK og Musik udfra Haderslev Domkirke om salmesangens og musikkens 

betydning for Reformationen. Der er søgt penge ved præsidiet. 

MCH overvejer at inddrage kollokvierne med et tema om Reformationen.  

Indbydelse til årligt informations-og inspirationsmøde i Odense den 28.april kl. 13.30 til 16.30.      

     MCH og BA deltager. BA sørger for tilmelding.  

http://www.martinluther.dk/


 

Reformationssmykker – Sølvsmed Michael Weihe, Haderslev. På Stiftets hjemmeside henvises 

der fortsat til reformationssmykker og mulighed for køb v/Michael Weihe.     

 

MCH om kontakten til Møllen. Der er et samarbejde med Svalegangen i Aarhus og at knytte til 

ved deres turné, hvorfor det er meget usikkert, om der tages et yderligere lokalt initiativ. Men der 

er stadig et stort perspektiv i at markere Haderslev by i denne sammenhæng. På banen er også et 

spil, som Ribe Stift har taget initiativ til i samarbejde med Sten Kaalø.  HKK vil spørge Mungo 

Park.  

     BA nævnte som eksempel på tiltag i provstierne de ting, Fredericia Provsti har gang i. Man har 

fokus på salmesangen med arrangementer i provstiets kirker og sognehuse. De lokale kræfter 

skaber en ramme for dette. Der er planer om Bach-kantater i samarbejdet med 

amatørsymfoniorkesteret. Der er planer om historiske gudstjenester for børn og voksne. Planer 

for et Luther-brush-up i forbindelse Kulturnatten i 2017. MCH spørger BA, om det er muligt at 

sende noget materiale fra provstiet som kan ligge på stiftets hjemmeside til inspiration. MCH vil 

i øvrigt samle op på, om der i alle provstier er et reformationsudvalg.   

      

3. Lokale og internationale samarbejdspartnere:  

     

- Samarbejdet med Haderslev Kommune 

 

Haderslev Kommune har nedsat en styregruppe, hvor kirken er repræsenteret. Der foreligger en 

projektbeskrivelse, hvor kommunen bidrager med betydelige midler. Et spændende konkret 

udbytte af dette er et tilbud til kommunens kristendoms- og historielærere om efteruddannelse, 

hvori indgår et tilbud om en tur til Wittenberg. 

   

- Wittenberg og EKD 

 

På samme måde skal MCH på den første tur i juni 2015 med nyansatte præster i Stiftet til 

Wittenberg. 

 

    - Ansøgning om optagelse i netværk GEKE – brev sendt 

 

    - Skandinavisk netværk 

      Intet nyt  

 

4. Reformationsseminar 2. oktober 2015 og reformationsgudstjeneste 4. oktober 2015 

 

Tema: Bibel og billede. 

Ideen om at invitere Ole Bornedal er droppet på grund af omkostningerne. 

Siden mødet har Peter Brandes givet tilsagn. 

MCH følger op på kontakten til Hans Lundager. 

Der arbejdes endvidere med ideen om 4 små indlæg af et kvarter som alle berører det 

overordnede tema. Et af disse indlæg bør være brugen af karikaturer dengang og nu.  

 



MCH og BA og CH får de endelige aftaler på plads. 

 

Provst Siegfried Kasparick, Wittenberg, er prædikant ved reformationsgudstjenesten om 

søndagen.   

 

 

5. Stiftsrejserne – herunder økonomi  

Der er en fin tilmelding til stiftsrejserne. Viborg hjælper til med at reklamere for turene. Der er 

pt. en udfordring med rejsegarantifonden og med at stille en bankgaranti. Der arbejdes på sagen.  

(Efter mødets afholdelse er tilmeldingerne åbnet igen).  

 

6. Festgudstjenesten pinsedag 4. juni 2017 – herunder økonomi og ansøgning til præsidiet  

 

KE er tovholder for, at der indkaldes til et snarligt møde om festgudstjenesten. Et møde med 

biskoppen, domprovsten, Christa Hansen og eventuelt andre af domkirkens præster, 

domorganisten, menighedsrådets formand, kirketjener Lars Vibe, hvortil Niels Henrik Arendt og 

præsidiets formand Jens Oddershede, forhenværende borgmester Jens Christian Gjesing som 

repræsentant for reformationsudvalget under Haderslev byråd samt biskop Peter Skov Jacobsen. 

MCH har et ønske om, at der bliver skrevet noget nyt musik til festgudstjenesten. Derfor haster 

det også med en ansøgning om midler hos præsidiet.    

 

 

7. Opsamling omkring økonomien  

 

Der er ingen midler til udvalget. Domsognet vil gerne give et økonomisk bidrag, men der er også 

brug for midler fra Stiftet. MCH fremlægger et budget til næste Stiftsrådsmøde  

 

8. De relevante hjemmesider – anmeldelse og ideer:  

   - www.haderslevstift.dk/i-fokus/500-aar-efter-reformationen 

   - www.folkekirken.dk/reformation  

   - www.luther2017.dk  

   - andre  

 

 

9. Eventuelt  

 

Noget kunne tyde på, at Ea Dahl ikke havde været med på maillisten ved indkaldelsen. Det skal der 

rettes op på.  

Næste møde torsdag den 24. september kl. 15.00 til 16.30 i bispegården. 

http://www.haderslevstift.dk/i-fokus/500-aar-efter-reformationen
http://www.folkekirken.dk/reformation
http://www.luther2017.dk/

