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Løbenr. 119069/17
Reformationsudvalget for 500 året for reformationen

Til stede: Marianne Christiansen, Christa Hansen, Leif Arffmann, Karen Sundbøll, Dorthe Holck, Hans 
Krab Koed, Bent Andreasen, Torben Hjul Andersen, Peter Jordt Jørgensen, Karsten Nissen og Kristian 
M. Rasmussen, referent 
Afbud: Morten S. Krabbe, Ea Dal og Birthe Jørgensen 

Dagsorden den 29. september 2017 – referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

3. Ansøgning om underskudsdækning – Luther og den røde konge.
Udvalget mangler en ansøgning og viden om, hvor mange midler der ansøges om.
Eberhard Harbsmeier kontaktes af formand og bedes om yderligere informationer om det afsluttede 
projekt.
Udvalget stiller sig umiddelbart positiv overfor at støtte en ansøgning. 

Udvalgsmedlemmerne kontaktes via mail, såfremt ansøgningen skal behandles i indeværende 
regnskabsår.

4. Afsluttende regnskab for Haderslev mødet (bilag) 
Udvalget gennemgik det udleverede regnskab. Der er ca. 70.000.00, - kr. i overskud, hvilke bl.a. skyldes 
at oplægsholdere frafaldt deres honorar, samt at kommunen overtog budgetterede poster, så som lagkage 
indkøb. Overskuddet tilbageføres til stiftsrådet. 

Ole Kirks fond havde bevilget 50.000 kr. til pinsemødet. Fonden blev nævnt som sponsor i programmet. 
Bent Andreasen undersøger, om Ole Kirks Fond skal have et regnskab. 

5. Seminar UC Syd den 26. oktober v/Hans Krab Koed. 
Forløb, økonomi – herunder mindre ekstra bevilling – og hjælp 
Der er p.t. ca. 100 tilmeldte og plads til 300 deltagere. Der er fortsat mulighed for tilmelding. Udvalget 
har tildelt en ekstra bevilling til arrangementet på ca. 700 kr. til forplejning v/foredragsholderne. 

Til arrangementet hjælper Bent Andreasen med at tage imod penge ved køb af vand. 



Birthe Jørgensen hjælper med kommunikation (reminder om seminaret via nyhedsbrev eller andet). 
+ info til foreningen for folkehøjskoler, Kristian Rasmussen informerer præsteforeningen. Torben 
rundsender til deltagere ved ’Teologi for voksne’. 

6. Stiftet rundt – orientering fra provstiernes repræsentanter, 

Reformationsfejringen er lykkes særdeles godt! De fleste mennesker er blevet klar over, at 2017 er et 
jubilæums år.

Kolding Provsti v/Hans Krab Koed 
Kirkens tilstedeværelse ved kulturnatten i Kolding var en stor succes. Der blev gået i procession, sunget, 
uddelt kage og afholdt bordsamtaler. 

Haderslev Domprovsti v/Torben Hjul Andersen 
Det vigtigste ved reformationsfejringen er gudstjenesterne ude i sognene. Der afholdes gudstjenester både 
den 29 og 31 oktober. Teateret møllen har i sammenarbejde med kunster kollektivet Vontrapp opført to 
forestillinger i domkirken. Som optakt til forestillingen har Torben haft nogle gode samtaler med 
skuespillerne. Stykket opføres også i trinitatis kirken. 

Sønderborg provsti v/Peter Jordt Jørgensen 
Der afholdes bl.a. koncerter i Gråsten Slotskirke og foredrag ved Martin Schwarz Lausten den 8. 
november i Oksbøl Friskole. 

Vejle v/Leif Arffmann  
Fremhæver særligt kunstværket af Jens Galschiøt, som er meget velbesøgt. Kunstværket i Vejle kan 
opleves i oktober og november måned 2017. 

Fredericia Provsti v/Bent Andreasen 
Der har været rigtig mange arrangementer som en del af kulturugen i trekantområdet.  Det helt store 
arrangement har været Luther på volden. Den 31. oktober er der fælles reformationsmarkering i 
Rådhushallen. 

Aabenraa Provsti v/ Dorthe Holck 
Fremhævede bl.a. rollespillet Luthers Nøgler. Dorthe forsøger også at skaffe sig et overblik over, hvor der 
afholdes reformationsgudstjenester. Birthe Jørgensen ligger informationen på stiftets hjemmeside.  

Præsidiet v/Karsten Nissen 
Folketinget og regeringen afholder reception i landstingssalen om formiddagen den 31. oktober. Om 
aftenen er der gallaforestilling i DR koncerthuset, det transmitteres kl. 20.00 – 21.30 på DRK. 

Stiftsrådet v/Karen Sundbøll 
Stiftsrådet er meget positiv overfor de mange initiativer. 2017 vil blive husket. 

Alle provstier har været engageret i mange tiltag, der har haft god opbakning. Der har været tilbud til alle 
aldersklasser, ikke mindst for børn via skole og/eller kirke. 



. 
Ribe Stift påbegynder snart deres reformationsfejring med et meget fyldestgørende program fra den 
12.10. (jvf. Ribe Stifts hjemmeside) 

Provstiernes repræsentanter sender en oversigt til Birthe Jørgensen mht., i hvilke kirker der afholdes 
reformationsgudstjeneste den 29 og 31 oktober, til stiftets hjemmeside. 

7. Næste (det sidste) møde i januar 18´
Det sidste møde før udvalget nedlægges, afholdelse den 17. januar 2018 på Bispegården. Der er møde kl. 
18.00 og spisning kl. 19.00. 

8. Eventuelt 
Christa Hansen beretter kort om ophold i Wittenberg. Haderslev var repræsenteret med pavillon på 
verdensudstillingen i 14 dage i august, nye præster afholdt det årlige seminar i samarbejde med LVF i 
september. Der er mange hilsner fra Wittenberg. 


