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Stiftsudvalget for 500året for reformationen 

Møde, den 22.05.2014 i bispegården 

Tilstede:  Marianne Christiansen (MCH),  Bent Andreasen (BA), Karen Sundbøll (KS), Ea Dal (ED) Dorthe 

Holck (DH), Kim Eriksen (KE) Hans Krab Koed (HKK) Birthe Jørgensen (BJ), Christa Hansen (CH) 

 

Dagsorden 22.5.2014 

1. Siden sidst 

MCH har lige været i Kolding og beretter om de mange tiltag, der er til bl.a. studiekredse i 

provstiet. 

Der er afholdt to kollokvier for stiftets præster med Carsten Friis Bach og Niels Henrik 

Arendt. 

MCH og CH har haft kontakt med sølvsmed Weihe om et smykke 

(vedhæng/øreringe/reversnål) i form af den Lutherrose han havde indarbejdet i Haderslev 

kommunes gave til Dronningen. Han kommer med forslag. 

DH har kontaktet Højskolerne. I Rødding vil der blive afholdt ugekurser om 

reformationsemner i 2016 og 2017. 

BJ har kun få henvendelser omkring mulige foredragsholdere. Derfor vil Domprovsten og 

Biskoppen målrettet rette henvendelse til egnede personer. 

 

2. Seminar på UC oktober 2017 

Det bliver torsdag, den 26.10.2017 fra kl. 10.00 til 16.00 på UC syd omkring reformationens 

indflydelse på pædagogik og dannelse. Invitationen vil være landsdækkende. HKK har 

kontakten. 

 

3. 3.-5. oktober 2014 

Årets emne er ’Reformation og politik’. Til seminaret om fredagen i den Gamle Latinskole 

fra kl. 11.00 er der tilsagn fra kirkeminister Marianne Jelved og Martin Schwarz Lausten. Ud 

over dem skal Espen Lund Larsen spørges til medvirken. Fredagen afsluttes med en 

reformatorisk byvandring. 

Til festgudstjenesten i Haderslev Domkirke søndag, den 5.10. foreligger tilsagn fra 

Københavns Domprovst Gadegaard som prædikant. Efterfølgende er der kirkefrokost i den 

Gamle Latinskole. 

Et enigt udvalg beslutter at droppe organisation af udflugt om lørdagen. 

 

4. Materiale til studiekredse 
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Sogne og provstier vil blive opfordret til at dele deres materiale med alle. BJ samler og 

lægger ud på hjemmeside. Der er udgivet små hæfter om retfærdiggørelse, individ, frihed 

etc. fra Århus universitet (Aros). Ved stiftspræstemøde vil der blive opfordret til at etablere 

studiekreds og reformationsgrupper. 

 

5. Haderslev Kommune 

Haderslev Kommune havde i marts måned inviteret stifter og reformationsbyer til en 

konference i Haderslev omkring tiltag i forhold til 2017. Det er påfaldende at det såkaldte 

’Udkants Danmark’ er mest engageret i denne sammenhæng. 

Museerne har taget initiativ til et netværk. 

Haderslev og Viborg er rykket tættere sammen i henblik på samarbejde mellem de to byer 

og stifter. 

 

6. Tyskland 

herunder: 

a) Samarbejde med Slesvig og Wittenberg 

b) Planerne for fejring i Tyskland 

 

Ea Dal har været inviteret til møde i Husum omkring Herman Tasts betydning. Der er dog 

endnu ikke konkrete planer. 

 

a) Slesvig stift har inviteret biskopper, provster og aktører fra de tre stifter Had., Ribe og 

SL. til et koordinerende møde.  

Den planlagte verdensudstilling i Wittenberg i 2017 må håndhæves af det nationale 

præsidie. 

Slotskirken i Wittenberg åbnes efter renoveringen den 2.10.2016 

b) Der er kirkedage i Berlin den 25.-27.5.2017. De afsluttes med festgudstjeneste den 

28.5.2017 i Wittenberg. Den 31.10. 2017 skal forbeholdes lokale 

reformationsgudstjenester. 

  

7. Gudstjeneste den 5.6.2017 i Domkirken 

Planerne om at afholde en reformationsgudstjeneste i Haderslev Domkirke Pinsedag og 

Grundlovsdag den 5.6.2017 står ved magt. Vi håber på deltagelse af Majestæten. 

Der er opstået ideen om, at det kunne være en national fejring i Haderslev. Niels Henrik 

Arendt vil orientere præsidiet om det. 

 

8. Evt.  

Der er endnu ikke skabt kontakt til kirkehøjskolerne. 

 

BA opfordrer til at interessere de lokale teatre.  
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Teater ’Møllen’ og ’Carte blanche’ i Viborg arbejder på sagen. 

 

Den landsdækkende side ’Luther 2017’ skal linkes og benyttes. Lokale tiltag skal lægges ind 

på siden! 

 

Der er, i sammenhæng med Hertug Hans Festivalen, en ’Luther vin’ på vej i Haderslev 

 

Niels Henrik Arendt og BA organiserer og gennemfører to rejser til Luther byerne (27.5.-

2.6.2015 og i september). Der er planer om lignede tiltag i Sydslesvig. 

 

Næste møde: 28.10.2014 kl. 14.00 i bispegården. 

 

CH 

 


