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Den 23-08-2016/ KMR 

 Sagsnr. 15/6174  

Løbenr. 105424/16 

Reformationsudvalget for 500 året for reformationen 

 

Dagsorden til den 30.08.16 kl. 10.00- 12.00, Haderslev Stift - referat fra mødet:  

Til stede: Marianne Christiansen, Christa Hansen, Leif Arffmann, Ea Dal, Hans Krab Koed, 

Birthe Jørgensen, Dorthe Holck, Bent Andreasen, Peter Jordt Jørgensen, Karsten Nissen, Torben 

Hjul Andersen og Kristian Rasmussen (referent). Afbud: Morten Seindal Krabbe, Karen 

Sundbøll. 

 

Mødet påbegyndte med prøvesmagning af den nye Luther Lagkage fra lagkagehuset i Haderslev. 

Kagen kan anbefales. Nyeste medlem af udvalget blev budt velkommen - den nye domprovst i 

Haderslev – Torben Hjul Andersen.  

1. Godkendelse af referat  

Godkendt  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af pkt. 4a) ansøgning fra Sindbjerg Uldum Sogn.  

 

3. Årshjul 2017 v/Birthe Jørgensen  

Bekskrivelse af stiftets hjemmeside vedr. reformationsfejringen; kalendervisning, og et forum til 

inspiration. Der findes forskellige typer af kalendere - til beskrivelse af arrangementerne -  både 

nationalt, regionalt og hos præsidiet. Der opfordres til, at indberette de mange arrangementer i 

provstierne på hjemmesiden. Birthe uploader materialet. Der oprettet en konkurrence, med 

lodtrækning imellem bidragsyderne til hjemmesiden. Luther Lagkage på højkant! Birthe 

udarbejder et nyhedsbrev.  

 

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

arbejde.  Et lille udpluk af de mange arrangementer:  

 

Kolding v/Hans Krab Koed  

Der udarbejdes et katalog over de mange tiltag. Sogne arrangementer har høj prioritet og ligeledes 

kulturnatten 2017.  

Sønderborg v/Peter Jordt Jørgensen 

Provstiet har nedsat en reformations arbejdsgruppe med bl.a. Anne Margrethe Hvas. 

Hovedformål; at forberede indslag til kulturnatten 2017. Ønske om opførsel af Betty og Peter 

Arendt i Sct. Marie Kirke og andre projekter. Besøg af Sigurd Barrett inkl. børnekor  

Haderslev v/Torben Hjul Andersen  

Reformationsfejring i samarbejde med Haderslev Kommune. Ide til 12 jazz gudstjenester i 

provstiet.  

Vejle v/Leif Arffmann  



 

Event med opstilling af døre i gågaden. 29. sep. – 1. oktober reformationsdøgn. Organisten i Sct.  

Johannes kirken komponerer et værk – tekst ved af Johannes Møllehave. Undervisningsmateriale 

fra Jelling.  

Fredericia v/Bent Andreasen  

Udlevering af folder til mødet – overblik over arrangementer: Luther på volden, 

husmenighedsgudstjeneste hos private folk og teser om tro (idefasen).  

Sydslesvig v/Ea dal   

Foredragsrække i hvert måned næste år – Birthe modtager listen. Der er udarbejdet en 

børnemusical. Arrangement i Slesvig for 6-7 klassetrin (vandre og kirkebesøg).  

Aabenraa v/Dorthe Esbjørn Holck.  

Udstilling i Aabenraa bibliotek. Dialog med provst og provstiets præster. Planer om gudstjeneste 

for alle præster. Studiekreds vedr. bogen ” frihed” af Niels Henrik Arendt   

 

Karsten Nissen 

Folkeuniversitetet Århus har modtaget 7 millioner fra AP-møller fonden. De udbyder: 1) 

samtalesaloner 2) undervisningsmagasin til gymnasieskolen 3) foredragsliste 4) Reformationen 

live musik/billeder 5) Historiske talkshows. se mere  

http://luther2017.dk/nyheder/nyhed/reformation-for-alle/ .  

Katalog over foredragsholdere fra folkeuniversitet.  

https://issuu.com/folkeuniversitetet/docs/reformationen_1517-2017  

- Bred venligst budskab – der findes ikke lokale folkeundervisningskomite´r i Sønderjylland, 

kontakt derfor også lokale FOF’er.  

  

Andet  

- Advent 2017 teologisk seminar for bl.a. de danske/nordiske/romerske/katolske trossamfund. For 

at markere et fortsat sammenhold kirkerne imellem.  

- drøftelse af udfordringer med gudstjenester i hele landet og tv – transmission på samme tid. 

 

Opbakning fra udvalget til en fælles økumenisk gudstjeneste i Haderslev den 5. februar. Der er 

nedsat et udvalg med bl.a.  Marianne Christiansen, Mogens Mogensen og Leif Arffmann.  

 

4a) Ansøgning fra Sindbjerg Uldum Sogn.  

Det er et godt projekt og fint at etablere et samarbejde mellem konfirmanderne i Wittenberg og 

Sindbjerg Uldum sogne. Udvalget bevilger 10.000 kr. og opfordrer samtidig til, at søge fonde til 

projektet.   

 

5. ”Haderslev mødet” den 2.6.17 og Gudstjeneste den 4.6.17. Orientering v/BA og CH  

Bent Andreasen arbejder fuld tid i 3. uger med Haderslev mødet. Programmet er ved at 

 blive udarbejdet.  

- Internt arbejdspapir til reformationsgudstjenesten blev rundsendt. 

 

6.  Salmesangsmaraton i Hertug Hans Kirke 2.6.17. Orientering v/BA 

Program rundsendt til udvalget  

 

7. Nyt fra styregruppen. Orientering v/MC og CH. Se også: www.reformationen.nu  

Det sendte program indeholder kun arrangementer hvor der indgår midler fra Haderslev 

Kommune. Domænerne: Lutherøren.dk og Lutherlagkage.dk ejes også af kommunen.  

 

http://luther2017.dk/nyheder/nyhed/reformation-for-alle/
https://issuu.com/folkeuniversitetet/docs/reformationen_1517-2017


 

8. Teater ”Katharina Luther – munkens brud” i Domkirken 15.10.16 kl. 19.30. Orientering 

v/THA 

Premiereforestilling i Haderslev Domkirke, med efterfølgende reception. Forestillingen om 

eftermiddagen kl.16.00 er reserveret til konfirmander og forestillingen om aftenen, kl. 19.30 er 

åben for alle. Billetter kan købes via Domsognets hjemmeside. 

 

9. Seminar UC 26.10.17. Orientring v/HKK 

Er seminar om reformationens indflydelse på pædagogik og dannelse.  

 

10. Deltagelse ved genåbning af Slotskirken 2.10.16. Orientering v/MC og CH 

Deltagelse fra Haderslev v/ Jens Chr. Gjesing, Christa Hansen, Poul Erik Brodersen, Biskoppen. 

Haderslevs Drengekor medvirker i Gudstjenesten. HMDs antependium tages i brug. Dronningen 

og den tyske Bundespræsident deltager.  

 

11. Udvalgets økonomi 

Der er afsat 250.000 kr. til reformationsfejringen + 50.000 årligt til udvalget. Budgettet 

udspecificeres til næste møde. Den største del vil blive brugt til honorarer ved ’Haderslev mødet’ 

den 2.6.17. 

 

12. Næste møde (r) 

Mandag den 5. december kl. 10-12 

 

13. Eventuelt  

- Vidensdeling i udvalget fungerer fint pr. mail.  Der er ikke et behov for et fælles 

vidensdelingsrum.  

- Der arbejdes videre med såkaldte reformations ’gocards’, kort der kan fremlægges i standere i 

kirker, menighedshuse etc. Større bannere og plakater kan også tænkes. 

- De nye præster i Haderslev stift tager på den årlige tur til Wittenberg i september måned.  

- Haderslev Kommune har lejet en pavillion til verdensudstillingen i Wittenberg i august 2017. 

Provstierne i stiftet har mulighed for at gøre det samme. Pkt. nævnes på det kommende 

provstemøde.  

 


