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1. Siden sidst 
Pinsen i Haderslev 
God stemning overalt – også uden for teltet. Programmet fungerede godt. Indtryk af, at mennesker kom 
mange steder fra. Mange mennesker. Mange kirkefolk.  
Der var flest mennesker ved Drengekoret og ved Anne Linnet. Flere fremhævede Özlem Cekic. Det 
fungerede godt med de mange frivillige. Tak for et stort engagement!  
Vi noterer, at de frivillige er ældre, og det maner til eftertanke.  
Der var for meget snak bagerst i teltet. Det burde have været klaret på en anden måde.  
Der var også mange i domkirken til salmerne. Det gode fremmøde betød at det måtte rykkes til skibet, så 
det gav lidt tekniske problemer.  
 
Økonomisk: Der er 116.000 kr. tilbage pt., dog er der stadig udestående for omkring 55.000. Resterende 
beløb vil i december tilgå stiftsrådet. 
Der er nogle af foredragsholderne, som ikke ønskede honorar fordi det var så stor en oplevelse at være 
med!  
 
Bibelvandringen var også velbesøgt.  
 
Samtalesofaer: Der var ikke så mange der brugte sofaerne. 
 
Gudstjenesten: 
Den fungerede også godt.  
Harmonien gjorde også en stor indsats for at det skulle være vellykket.  
 
Det var en fest! 
 
Skibet i Sønderborg 
Det har ikke været annonceret i lokale aviser. 
Der var både en lukket og en åben del af programmet. Denne opdeling var lidt uheldigt.  
 
Sønderborg: Mindretallene var en stor del af arrangementet.  
Et skib sætter sine begrænsninger for hvor mange der kan være. Det gav nogle praktiske og 
programmæssige problemer.  
 
Ad. 2. Reformations gudstjeneste den 29.10. og/eller 31.10.2017 
Der holdes gudstjeneste i alle domkirker d. 31.  
Vi opfordrer til gudstjenester enten d. 29. eller d. 31. 
Vi henviser til liturgierne på folkekirken.dk http://www.folkekirken.dk/om-
troen/reformation/idebank/liturgi 
Der linkes til disse fra vores hjemmeside.  
Disse liturgier er til inspiration, så der er plads til lokal variation. Og der skal være plads til fri tænkning og 
kreativitet omkring det. 
 
Klokkeringning:  
Vi opfordrer til fælles klokkeringning i stiftet fra 17.00 – 17.15 



Biskoppen skriver om klokkeringningen og gudstjenesterne på hjemmesiden.  
 
Vigtigt at fastholde de lokale gudstjenester som det centrale og at de er åben for alle.  
 
3. Stiftet rundt 
Sønderborg: ”Hva så, Luther” kommer til kulturnatten. Der udleveres præmier for de to bedste film.  
Sydslesvig: Ea fortalte om koncertforedrag i Flensborg og Husum.  
Fredericia: Reformationsmarkering i rådhushallen d. 31. okt. Der er stadig arrangementer rundt i kirkerne.  
Trekantens festuge: Luther på volden med tesedøre på Rådhuspladsen.  
Vejle: Reformationens døgn i sept. Døre i byen, Sigurd Barrett, meget musik, kunst. M.m.  
Reformationsspil af Sten Kaalø.  
Domprovstiet: Haderslev kommune har sammen med stiftet lejet et telt på verdensudstillingen i 
Wittenberg i 14 dage. Det er i begyndelsen af august. Det tyder ikke på, at der ikke er så stor tilstrømning til 
verdensudstillingen, som man havde håbet.  
Camino på Haderslev næs blev åbnet med succes, og der har været god lokal opbakning.  
Teatret Møllen kommer med et reformationsstykke i Domkirken i Haderslev i september.  
 
Ribe stift har et fint program i oktober. Det er godt fordelt mellem stifterne.  
 
4. Evt. 
31. okt. er der en reception i Folketinget 
Reformations arrangement i Koncerthuset bliver transmitteret på DR K. 
Mellemkirkeligt Råd arrangerer i samarbejde med danske biskopper og den katolske Kirke en konference 1.-
3. dec. om reformationen.  
 
5. Næste møde 
29. sept. Kl. 10 – 11.30 i bispegården. 
 


