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Den 08-02-2017/ KMR
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Løbenr. 17243/17
Reformationsudvalget for 500 året for reformationen

Dagsorden til den 7. februar 2017 kl. 10-12, Haderslev Stift.
Marianne Christiansen, Christa Hansen, Leif Arffmann, Ea Dal, Hans Krab Koed, Birthe
Jørgensen, Dorthe Holck, Bent Andreasen, Peter Jordt Jørgensen, Torben Hjul Andersen; Morten 
Seindal Krabbe, Karen Sundbøll og Kristian M. Rasmussen (referent)
Afbud: Karsten Nissen. Birthe Jørgensen og Morten Seindal Krabbe ankom lidt senere.  

Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt 

3. Stiftet rundt – repræsentanter for de 7. provstier og Sydslesvig orienterer om det lokale 
arbejde.
Sydslesvig v/ Ea Dal
Uddeling af brochurer til udvalget vedr. reformationsarrangementer i Sydslesvig. Der afholdes en 
række foredrag i 2017. 

Aabenraa v/ Dorthe Holck
Der afholdes foredrag sidste mandag i hver måned med undtagelse af sommerferien. Dorthe 
Holck opfordrer sognene til at indsende information om planlagte arrangementer til Birthe 
Jørgensen (stiftets kalender). 

Sønderborg v/ Peter Jordt Jørgensen  
Der foregår en del arrangementer i Sønderborg provsti fx foredrag i Sct. Marie Kirken. I Ulkebøl 
er der netop afholdt et læringsspil ”På sporet af Martin Luther”. Konfirmanderne var udklædt som   
munke og nonner. Det var en stor succes. Provstiets har udskrevet en konkurrence til 
ungdomsuddannelserne i Sønderborg. Hvilken betydning har reformationen reelt haft? Hvilken 
betydning har den for det samfund du selv er en del af? Formatet af besvarelserne er valgfri. 
Præmien overrækkes til kulturnatten den 8. september 2017

Haderslev v/Torben Hjul Andersen 
12 Jazzgudstjenester i Haderslev Provsti. Den første er afholdt i gl. Haderslev Kirke. Efter det 
velbesøgte foredrag i domkirken med Martin Schwartz Lausten er gymnasieelever blevet 
opfordret til at skrive nutidige teser. De bliver præsenteret til Haderslev Mødet.   
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Kolding v/Hans Krab Koed 
Kolding provsti tilbyder unge i alderen 15 til 25 deltagelse i ” Kirkedage i Berlin”, 24 -28 maj 
2017.  Det bliver stort set gratis.  Der etableres et samarbejde med JV vedr. promovering af 
reformationsjubilæet. Der afholdes en række arrangementer til kulturnatten i Kolding den 25 
august. Programmet findes online.    

Fredericia v/Bent Andreasen 
Bent Andreasen præsenterede et udpluk af arrangementerne i provstiet bl.a. Bachs påskekantate i 
trinitatis kirke. Se den udarbejde folder.  
Der er udleveret 30 (tese) døre fra en genbrugsplads til skoleelever, som derigennem kan 
reflektere over Luthers udsagn. Teserne kan også laves på en computer. 

Vejle v/ Leif Arffmann 
Har tidligere præsteret arrangementerne i Vejle Provsti. Det er fortsat en udfordring af samkøre 
stiftets kalender med provstiets. Ungdomspræsten er tovholder. 

Hedensted v/Morten Seindal Krabbe (ankom lidt senere) 
Der er mange tilmeldte ved de 6 lutherarrangementer. Kort; præsentation af Lutherrosen, Luther 
Musical og arrangement ved Sigurd Barrett. 
- Birthe Jørgensen efterspørger information om de nævnte arrangementer. 

Nyt fra stiftet v/ Marianne Christiansen 
Fokus på den nationale gudstjeneste.
Der er netop afholdt Økumenisk Gudstjeneste med deltagelse af en række kirkesamfund. Det var 
et godt og festligt arrangement.  
- Der er allerede lavet en aftale om, at afholde den økumeniske gudstjeneste igen. Det 
mellemkirkelige stiftsudvalg overtager arrangørrollen. 

4. Nyt fra styregruppen v/Torben Hjul Andersen 
Haderslev Kommune er ved at opdatere hjemmesiden www.reformation.nu. En APP bliver 
præsenteret den 24. marts med reformationsvandringer i Haderslev by.
Der udgives en række artikler i ugeavisen om reformationen Christa Hansen, Lennart Madsen, 
Jens Christian Gjesing og Anker Thygesen skriver. Dertil er der indgået aftale fra styregruppen 
med Jysk Fynske medier (bl.a. JV, Fynsk Stiftstiden, ugeaviser).

5. Nyt fra Haderslevmødet
Der mangler blot finjusteringer. Christa Hansen oplever en stor interesse for mødet. 

6. Orientering om gudstjenesten den 4 juni 2017
De inviterede har modtaget en elektronisk ”save the date”. Den endelige skriftlige invitation 
udsendes snarest. 

7. Sola Scriptura. se bilag
Ansøgningen sendes til det mellemkirkelige stiftsudvalg. Da de mødes først efter, at der er 
deadline for et svar, bedes de reagere på den forinden. 



8. Kommunikation og dækning af reformationen. Hvordan ser det ud? v/Birthe Jørgesen
a) Fototagging#
I det kommende nyhedsbrev bidrager kendte mennesker til at guide læseren igennem de mange 
reformationsarrangementer. Karen Sundbøll er den første person, der beskriver hvilke 
arrangementer hun deltager i (evt. bidrag fra borgmestre i stiftet, udvalgsformænd og andre) 

Opfordring til Fototagging med # (hashtag). Hvis I uploader et billede på Facebook, hjemmeside 
etc. tag billederne med #2017haderlsev #haderslevstift # reformationen. Det danner automatisk 
et fælles arkiv på nettet, hvor der nemt kan skabes et overblik over, hvilke arrangementer der er 
afholdt. Det kommende nyhedsbrev vil der være en mindre #vejledning. 

I forbindelse med Haderslev Mødet har Kommunen udarbejdet et tryk til JV og ugeavisen. Det 
ligger også på hjemmesiden. Der trykkes et antal (ca. 5000) eksemplarer, som uddeles til sogne 
og kulturinstitutioner. Desuden redigeres teksten smule, således at den kan applerede bredere med 
overskriften – Folkemøde Reformationen. Der laves også en flyer og programfolder til dagen.  

9. Næste møde (r)

Den 6. april fra 12- 14. Afbud fra Birthe Jørgensen 

10. Eventuelt
- orientering om bestilling af bogen ”det vigtige”. Bønner af Martin Luther
Der er bestil antal: 1000 til stiftet, 300 domsognet og 5 til Bent Andreasen. 

Ekstra punkter: 
- Kirkedage i Berlin og Wittenberg 24-28 maj. Orientering v/ Hans Krab Koed 
Beskrevet under tiltag i provstierne. 
- Reformationsseminar på UC-syd Haderslev, 26 oktober, 2017 v/Hans Krab Koed. 
Foredragsholdere er på plads. Forslag til målgruppe: folkeskolelærer, præster, teologer, deltagere 
i ’Luther akademi’. Invitationen sendes evt. til skoleforvaltninger, lærerkreds- og 
religionslærerforeninger.  Til næste møde præsenterer Hans Krab Koed et budget og evt. 
deltagerbetaling. Udvalget tager derefter stilling til ansøgningen. Obs. på, hvor mange personer 
der kan være i foredragssalen. 
- Fremvisning af Luther Tegnefilm til unge v/ Hans Krab Koed. 
Udvalget drøftede tegnefilmen og var lidt skeptiske mht. om den blev opfattet positivt af 
målgruppen. 

Andet: 
- Bent Andreasen forespurgte en kort beskrivelse af reformationen til kirkebladene. 
- Biskoppen iværksætter at der udsendes nogle forslag til liturgier. Alle biskopper opfordrer til at 
der foregår refomationsinitiativer i sognene den 29.10 eller den 31.10.17. 
- Midt februar får stiftet leveret et større antal reformationsmagasiner. Provsterne 
videredistribuerer dem efter provstemødet den 7. marts.


