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Den 06-12-2016/ KMR
 Sagsnr. 15/6174 

Løbenr. 147216/16

Reformationsudvalget for 500 året for reformationen

Dagsorden til den 5. december 2016 kl. 10.00- 12.00, Haderslev Stift. 
Til stede: Marianne Christiansen, Christa Hansen, Leif Arffmann, Ea Dal, Hans Krab Koed, Birthe 
Jørgensen, Dorthe Holck, Bent Andreasen, Morten Seindal Krabbe, Peter Jordt Jørgensen, Karsten 
Nissen; Torben Hjul Andersen og Kristian M. Rasmussen (referent) 
Afbud: Karen Sundbøll og Bent Andreasen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med følgende tilføjelser: 
11. reformationsseminar v/Hans Krab Koed. 
12. Reformationsseminar 2017. 
13. Næste møde.
14. Eventuelt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt 

3. Stiftet rundt - repræsentanter for de 7. provstier og Sydslesvig orienterer om det lokale 
arbejde. 
Hedensted v/Morten Krabbe 
Luthers studiekreds og mulighed for foredrag ved Peter Krabbe og Morten Krabbe. 
Lutherfortællinger ca. 1. time. Stor fokus i sognene på gudstjenesten den 31. oktober. I januar 
præsenteres Lutherrosen. Sigurd Barrett optræder for 4. klasse. Hedensted Provsti overvejer, at lave 
markedsdage efter Haderslev Mødet. 
- MK fremviste rollup- poster til udvalget. 

Vejle v/Leif Arffmann 
Der er udviklet interaktiv App – Luthervejle. Jens Galschiøts ”Fundamentalismen” opstilles til 
Kulturnatten. Vejle Kommune støtter projektet. Udstillingen forventes at foregå slut august eller 
begyndelsen af november 2017  

Kolding v/ Hans Krab Koed 
Uddelte en meget fin folder over arrangementer i Kolding Provsti. 

Haderslev v/Torben Hjul Andersen 



Et fortsat godt samarbejde med kommunen. Der bliver afholdt Jazz gudstjenester i 12 forskellige 
landsogne. Der kommer et oplæg til præsterne. 

Aabenraa v/Dorthe Holck 
Rollespillet Luthers nøgle gennemføres. Aabenraa bibliotek har en række initiativer. Dorthe 
kontakter sognene, for at blive orienteret om aktivitetsniveauet. 

Sønderborg v/Peter Jordt Jørgensen 
Indslag ved kulturnatten 8. september i Sønderborg. Musik ved Betty og Peter Arendt. Rollespil for 
konfirmander i slutningen af januar. Der bliver udbudt en konkurrence til ungdomsuddannelser med 
”Luther i Danmark”. 
Nordkirches reformationsskib kommer til Sønderborg den 12.+ 13.7. Et udvalg planlægger 
aktiviteter, der inkluderer mindretallene fra begge sider grænsen,

Sydslesvig v/Ea Dal
Folder med foredrag bliver et indlæg i Flensborg avis. Skolearrangement afholdes den 10 maj. 
Inddragelse af elever fra AP-møller skolen. 

Karsten Nissen, nyt på landsplan:
Kristelig Dagblad udgiver et reformationstillæg, hvor stifterne har en side til fri annoncering. 
Udkommer den 6. januar. Tillægget kan købes billigt i løssalg 5. kr. pr stk. 

4. ”Haderslev mødet #reformationen.nu” den 2.6.17 program. Orientering v/Ba se bilag 
Programmet blev gennemgået uden tilstedeværelse af Bent Andreasen.
Programudvalget består af: Marianne, Torben, Bent, Christa og J.C. Gjesing (Haderslev Kommune). 
Christa pointerer at Haderslev mødet består af en god blanding af musik og information om 
reformationen. Flere personer i programmet er usikre bl.a. Anne Linnet og Hella Joof. 
Det blev bemærket, at der gerne måtte være lidt mere luft (tidsmæssig) i programmet. 
Peter AG og Simon Kvamm blev nævnt som værende potentielt gode indslag.  Udvalget drøfter 
fortsat programmet. 

Y-men har givet tilsagn om praktisk hjælp. Byggefolk fra Haderslev (byggemand bob) spørges 
ligeledes til hjælp. Haderslev Jazzklub bidrager også med mandskab til opstilling af telt. 

a) Stillingtagen til budget. 
Udgifter udgør indtil videre 176.240 kr. Christa håber at beløber ender på omkring 220.000.

Reformationsudvalget godkendte det fremlagte budget for teltprogrammet. 

5. Salmesangsmaraton i Hertug Hans Kirke 2.06.17. Orientering v/Ba(afbud)
Salmeworkshop i Hertug Hans Kirke skal gentænkes, enstemmig beslutning i udvalget. 
Domkirken reserveres fredag eftermiddag, der søges samarbejde med bibelselskabet. Arrangementet 
bør forkortes, salmer mellem indslag, billigere og et mindre omfangsrigt program. Eventuelle 
indgåede aftaler undersøges. Bibelselskabet kontaktes af programudvalget. 

6. Nyt fra styregruppen v/Ch



Det tegner godt for fejringen af reformationen i Haderslev.  Rigtig mange aktører byder ind. Der 
tegner sig en samfundsmæssig bevidsthed om projektet. 

7. Ansøgning om støtte til projekt ”Glaube. Orte. Kunst”. 2. stk bilag 
Til projektet bevilges 10.000, kr. for at synliggøre samarbejdet mellem Slesvig, Ribe og Haderslev 
stift.
Aabenraa provsti opfordres til at støtte projektet med samme beløb. Ansøger tilskyndes til, at søge 
midler hos Region Syd og Kulturministeren. 
 
8. Indkøb af bog – Bønner af Martin Luther se bilag 
Reformationsudvalget er ikke det rigtige fora til beslutningen herom. Torben foreslår at bogen evt. 
kan bruges til reformationsgave eller til præstestævnet. Marianne opfordrer til at det drøftes i 
stiftsrådet. 

9. Orientering om gudstjenesten den 4. juni 2017

Invitationslisten er så godt som klar. Dernæst sendes et ’save the date’.
Til evt. resterende billetter er der flere forslag til at afhænde dem. Underudvalget vil se på det.

Søndag den 5. februar kl. 14.00 afholdes økumenisk gudstjeneste i Domkirken i Haderslev. 
Marianne inviterer alle udvalgsmedlemmer.

10. Udvalgets økonomi v/KMR
Udvalget budget på 50.000 kr. 2016 er brugt. Biskoppen disponere over ekstra konto til 
reformationsfejringen. 10.000, - Det beløb overføres til 2017. 

10.000, - Drengekor i Wittenberg. 
10.000, -  Uldum Sindbjerg konfirmandtur 
10.000, -  Glaube. Orte. Kunst 
20.000, - (ca.) diverse. 

11. Reformationsseminar Hans Krab Koed. 
Der tages stilling til projektet der finder sted på UC SYD den 26.10.17, når et samlet budget 
foreligger. Udvalget er dog opmærksom på, at der snarest kommer en ansøgning fra Hans Krab 
Koed, hvor der evt. afsættes midler. 

Det blev foreslået, at Kirsten Andersen og Henrik Jørgensen evt. bistår med udvalgsarbejdet. 

12. Reformationsseminar i 2017
Der foregår rigeligt med aktiviteter i 2017.  Det årlige seminar tages op igen i 2018 og flyttes fra 
oktober til tredje weekend i juni måned.

13. Næste møde (r)
Tirsdag den 7. februar 2017.  kl. 10-12. Kristian laver en mødeindkaldelse. 

14. Eventuelt 
- Henvendelse om træfigur. Merchandise v/BIRJO. 



Birthe Jørgensen laver merchandise oversigt på stiftets hjemmeside. Torben minder om at være obs. 
på, hvem der organiserer. 
- Orientering om reformationsprojekt ”Interaktivt Danmarkskort” Se. bilag 
Udvalgets medlemmer står selv for kontakten. 

Bilag: 
Program for Haderslev mødet 
”Glaube. Orte. Kunst ” + budget 
Bog: bønner af Martin Luther. 
”interaktivt Danmarkskort” 
Budget Haderslev Mødet 
Seminar om pædagogik og dannelse. 


