
Reformationsudvalget for 500året for reformationen 

Dagsorden den 24.09.15 – referat. 

Til stede: Marianne Christiansen, Christa Hansen, Hans Krab Koed, Dorthe Esbjørn Holck, Birthe Jørgensen, 

Karen Sundbøll, Leif Arffmann, Kim Jon Eriksen, Peter Jordt Jørgensen, Morten Seindal Krabbe, Bent 

Andreasen Ea Dal og Kristian M. Rasmussen (referent). 

Afbud: Karsten Nissen 

Kim Eriksen blev takket for sin store indsats som formand for reformationsudvalget.  

1. Godkendelse af referat fra den 24.09.15 

Referatet er godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt med to tilføjelser.   

4a) Folkemøde Reformation 4b) fællespublikation fra stifterne.  

 

3. Valg af formand for udvalget. 

Christa modtog valget til formand for reformationsudvalget. 

 

4. Stiftet rundt – repræsentanter for de 7 provstier og Sydslesvig orienterer om det lokale arbejde. 

Hedensted v/Mortens S. Krabbe  

- Den 28. februar 2017 afholdes Luther Carbaret.  

- Sigurd Barrett optræder den 8. november 2017 i Hedensted kirke.   

- Den 31. oktober 2017 holder alle pastorater gudstjeneste. Der forsøges at lave et fælles kor. 

Hedensted bibliotek arrangerer temauge med Luther. Idéen er; at en kendt person holder oplæg   

-  Kim Eriksen tilføjede, at det kunne være en fortælling om Luther eller oplæsning af Luthers værker.  

 

Vejle v/ Leif Arffmann  

Der er etableret et samarbejde i Jelling med det det nationale Videns Center for historie og 

kulturarvsformidling. Der er et tilbud til Skole og- og gymnasieklasser, et aktionslærerforløb i samarbejde 

med Vejle Provsti og Kongernes Jelling.  Der bliver udmeldt nogle datoer. Leif Arffmann undersøger om 

ideen må udbredes fra det Nationale Videns Center til andre kommuner.  

 

Fredericia v/ Bent Andreasen.  

Fra sep. 16 til okt. 2017. historieformidling omkring kirkerne. MCH kommer i sep. 2016. Palmesøndag 2017 

Bach kantate gudstjeneste. Der bliver lavet noget kursus for lærer, Hans Krab Koed bliver spurgt. ’Hva så 

luther’ med Peter Arendt. Også samspil med bibliotekerne. Kirkemusikskoleren arbejder også med noget 

lignende til inspiration.  

 

Kolding v/Hans Krab Koed  

Der er etableret en studiekreds i Sct. Nikolaj Kirke. Bl.a. med udgangspunkt i bogen ”frihed” af Niels Henrik 

Arendt.  Der etableres et samarbejde med Mungo Park  



 

Haderslev v/ Christa Hansen  

Der er et fortsat godt samarbejde med Haderslev kommune (mødes slut januar)  

Det arbejdes fortsat med reformationsgudstjenesten i 2017. Der samarbejdes med kommunen omkring 

efteruddannelse af lærere og skolebibliotekarer, med studietur til Wittenberg (Lutherakademie).  En række 

artikler bliver trykt i lokal og ugeavisen - Lennart Madsen er tovholder. Katharina Von Bora -forestilling i 

oktober 2016 i Domkirken.   

 

Aabenraa v/ Dorte Holck  

’Luthers nøgle’ gennemføres i 2016 og teaterstykket Katharina von Boa er booket. Planer om – Luther- og 

byvandring for skolebørn - i samarbejde med landsarkivet. Aabenraa bibliotek har faciliteter til, at der 

arrangeres fortællinger om Luther.  En gruppe arbejder på projektet. Besøg af Sigurd Barret undersøges.  

 

Sønderborg v/Peter Jordt Jørgensen   

Majbritt Josephsen har kontaktet kulturborgmesteren i Sønderborg med en række ideer og tiltag. Provst 

Anne Margrethe kan evt. kontakte museet. Marianne har haft møde med borgmesteren i Sønderborg og 

kommunaldirektøren. De vil henvende sig til Anne Margrethe.  

 

Sydslesvig v/ Ea Dal  

Der opsættes klistermærker med diverse provokerende tekster (QR kode indscannes af med mobiltelefon).  

Det forsøges at udbyde månedlige Luther- Kurser i 2017 for præster. Foredrags række bearbejdes til 

Flensborg avis. Stor udstilling i Gottorp Slot, hvor temaet er Luther og jøderne. Ungdomspræst arrangerer 

Luther på slottet, hvor målgruppen er 6 -7 klasse. Randi Korsgaard har skrevet en musical til de mindre børn  

 - Kim det er flot med de mange tiltag. Reformationen jubilæet er noget der er fælles med den tyske kirke,  

 

 Stiftsrådet sender en opfordring ud til alle stiftsudvalgene om at arbejde med reformationen.  

4a) Folkemøde Reformation (bilag omdelt)  

Et oplæg fra Kim, Bent og Christa til at supplere reformationsgudstjenesten den 4. juni 2017 med et 

heldagsseminar fredag den 2. juni 2016 i telt på Gravene, som kan belyse forskellige nutidige aspekter af 

reformationsjubilæet. Mulige oplægsholdere; Jens Oddershede Svend Brinkmand, Georg Metz og Uffe 

Elbæk.  

Kim Eriksen bidrager gerne. Marianne ser gerne at arrangementet får lidt kant og slås stort op.  Morten 

Højsgaard med historie og tro kontaktes af Christa. 

Christa viderebringer ideen til Haderslev Kommune. (Fuld opbakning derfra!)   

 

4b) Fællespublikation fra stifterne.  

Ved stifts repræsentanternes møde i Løgumkloster, opstod der ide om at lave en fælles publikation om 

reformationen. Det skal finansieres af de allerede indbetalte bidrag fra stifterne. Foreløbig regner man med 

et budget på 250.000 KR.  

Udvalget beder Karsten Nissen om afklaring på nogle punkter. 

 



5. øvrige medlemmer af udvalget orienterer siden sidst.  

V/Marianne Christiansen  

Der har været en positiv interesse fra borgmestrene i stiftet.  

Det foreslås at give bogen ”frihed” af Niels Henrik til menighedsrådene. Det skal afklares, hvor mange som 

allerede har indkøbt den. MCH prædiker i Kiel den 31.10.16 if.  Reformationen.  

Andet  

Evt. udfordre ungdomspræsterne på, om reformationen er tænkt ind i afholdelse af deres konference.  

- Et seminar ”modet til at tænke nyt” blev nævnt til mødet. Seminaret holdes over to døgn i DK og D.  

Målgruppen er kirkeligt interesserede ikke kun teologer. Udvalget hører nærmere v/Leif Arffmann.  

- Christa dronningen var i Wittenberg i januar. Hun har broderet en lutherrose til det antependium, der skal 

pryde Slotskirken. Indvielse af kirken efter renovering 2.10. MCH og CH deltager.  

Luther opera ved Bo Holten bliver alligevel ikke til noget. 

- Den 31/10 – 16 har den svenske Ærkebiskop Antje Jackelén inviteret Paven til Lund, som har takket ja til at 

komme.  

6. Reformationsseminar d. 07.10 og reformationsgudstjeneste den 9.10.2016 

Bent, Marianne og Christa har taget fat i opgaven. Årets tema er ’reformation og verden’. Det kommer til at 

forgå i Den Gamle Latinskole. Prædikant ved gudstjenesten er biskop emer. Karsten Nissen.  

 

7. Udvalgets økonomi 

50.000 Kr. er afsat i 2016 og budgetønske for 2017 er 100.000 Kr.  

 

8.  Næste møde 

Tirsdag den 3. maj 14-16 i bispegården.  

 

9. Eventuelt.  

Den 14. april er der indkaldt til landsdækkende møde i Odense.  

 

 


