
Skema som referat af møde i Haderslev Stifts reformations-udvalg 28. august 2013 

 

Til stede: Kim Eriksen KJE), Sten Haarløv (SH), Christa Hansen(CH), Hans Krab Koed (HKK), Dorthe Holck (DH), Niels Henrik Arendt (NHA) 

Næste møde 22. januar 2013 kl. 14.30. 

Skemaet følger den tyske ”reformationsdekades” tema’er for de enkelte år frem til 2017, men kortlægger i øvrigt det arbejde, som er iværksat/kan gå i gang i de enkelte år. 

Emneår 
 
 

Sogne Provstier Stift Samarbejde med Opgave for udvalg-
medlemmer 

2012 Reformation 
og musik 

Opfordres til at samle lokale 
reformationshistorier 
Opfordres til at bruge koncep-
tet ’Tischreden’ 

Kan forberede manual eller 
temaer til Tischreden 

Arrangerer 1. seminar forud for årets refor-
mationsgudstjeneste (5/10 og 7/10) 
Reformationsjubilæet kan drøftes med ven-
skabskirke i Rumænien u. besøg ultimo okto-
ber 
Udgiver stiftsmagasin ”Hva’ så, Luther?” 
PIXI-bogen 

Kirkemusikerne 
 
 
Museerne 
 
 
 
 
 
Højskolerne 

SH kontakte Torben MJ i 
Husum om evt. reformati-
onshistorier.CH eller KJE 
kontakte Lennart M., NHA 
kontakte Inge Adriansen, 
HK Koldinghus. DH Mikkel 
Leth Jespersen. 
NHA udsender opfordr. til 
menighedsrådene om loka-
le historier. 
Kontakt til Østersøen, Rød-
ding og Løgumkl højskole 
om ref.kurser. 

2013 Tolerance – 
Det økumeniske 

Studiekredse v.hj. af stiftsma-
gasin 
Opfordres til kontakt med an-
dre kristne kirkesamfund 

Kan tage initiativ til formid-
ling af info om andre kirke-
samfund 

Arrangerer 2. seminar med bl.a. foredrag om 
den hussitiske kirke (4/10).  
Reformationsgudstjeneste med prædiken v. 
Prags biskop (6/10) 

Reformert kirke i Fre-
dericia, lokale katolske 
menigheder, mellem-
kirkeligt stiftsudvalg 

 

2014 Reformation 
og politik 

  3. seminar kunne handle om aktuelle kirke-
forfatningsplaner i DK 
Traktat om ’et kristent menneskes frihed’ til 
menighedsråd. 

  

2015 Bibel og bil-
lede 

Se på egen kirkeudsmykning  Etablere en ’reformations-rute’ til kirker med 
udsmykning fra ref.-tiden 

Museumsberg, Flens-
burg 

 

2016 Den ene 
verden 

     

2017 500 års jubi-
læumsår 

     

ANDET  Luther-rejser – Paul Møller 
som rejsekonsulent 

’Streitgespräch’ i Flensburg i samarb. med 
Slesvig stift 

  


