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Reformationsudvalget for 500 året for reformationen

Dagsorden til den 6. april 2017 kl. 10-12, Haderslev Stift.
Marianne Christiansen, Christa Hansen, Leif Arffmann, Ea Dal, Hans Krab Koed, Birthe 
Jørgensen, Bent Andreasen, Peter Jordt Jørgensen, Torben Hjul Andersen, Karen Sundbøll, 
Karsten Nissen og Kristian M. Rasmussen, referent
Afbud: Dorthe Holck, Morten Seindal Krabbe 

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med følgende tilføjelser: 
Pkt. 7. Reformationsseminar i samarbejde med UC syd 26.10 v/Hans Krab Koed
Pkt. 10. Gudstjenester den 29.10. og 31.10. Anbefaling fra udvalget.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

3. Nyt fra styregruppen (et samarbejde med Haderslev Kommune) 
Logistikken er ved at være på plads både den 2. og 4. juni – der foregår en løbende dialog. Der 
har været afholdt møder med Syd- og Sønderjyllands Politi og PET, samt kommunen omkring 
sikkerhedsplan. Desuden møder med DR. 

4. Nyt omkring Haderslev-mødet
Programmet blev præsenteret v/Bent Andreasen. Der er påtænkt gratis servering af Luther 
lagkage og kaffe, både i teltet og på Domkirkepladsen. Der er mulighed for at give et bidrag til 
velgørenhed. Der bliver trykt en pjece om mødet (5000 stk). 

Programmet annonceres i kirkeblade, lokalaviser etc. Sydslesvig ind tænkes ved annonceringen 
(Flensborg Avis). Pjecerne sendes til provstierne. De udarbejdede plakater findes i flere udgaver. 

Christa Hansen og Lennart S Madsen deltog i Historiske dage, København. Et fremmøde på ca. 
150 tilhører, som udviste stor interesse for fejringen i Haderslev. 

Museum Sønderjyllands særudstilling i Haderslev om ’Tro!’ åbner med reception den 7.4. 
Udvalget er inviteret.

Karsten Nissen nævnte, at der også har været stor interesse/mange visninger af de producerede 
reformations- tegnefilm  

5. Budget for Haderslev-mødet v/Bent Andresen 
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Det samlede budget er på 300.000 kr. 250.000 kr. kommer fra Haderslev Stift dvs. fra den 
nedlagte stiftsfond, hvor stiftsrådet har taget beslutningen om at bruge midlerne til 
reformationsfejringen. 
Ole Kirks fond har doneret 50.000 kr. 
- Budgettet er godkendt
I pjecen nævnes:  Haderslev Stift, Domsognet og Haderslev Kommune som arrangører. 
’Folkemøde Reformation’ er finansieret af arrangørerne og desuden støttet af Ole Kirks Fond. 

6. Søgning af fonde v/BA
Der ansøges om midler til BHJ- fonden med ansøgningsfrist den 30. april. De har Sønderjylland 
som fokusområde. Der er også ansøgt midler hos Sydbank, det behandles på næste 
bestyrelsesmøde. 

7. Reformationsseminar i samarbejde med UC syd 26.10 v/Hans Krab Koed 
Reformationsudvalget roste det fine initiativ og særligt indholdet af programmet. Udvalget 
bevilger 20.188 kr. til reformationsseminaret, som dækker honorar, rejse og forplejning af 
oplægsholderne. 
Det skal fremgå, at det er et samarbejde mellem UC og Haderslev stift! Lærere fra Lutherakademi 
kunne være interesseret i at deltage. 

Hans Krab Koed kontakter UC Syd med henblik på hjælp til grafik og tryk af folder. 
Bispesekretæren hjælper med elektronisk tilmelding og deadline for tilmelding. 

Karsten Nissen bemærkede, at Luthers skrift til rådsherrerne kunne være relevant at læse for 
deltagerne. Evt. indsættes der et link, også til andre skrifter i programfolderen. 

8. Orientering om gudstjenesten og receptionen den 4. juni
Invitationerne er udsendt, der er tilbagemelding til den 26.4. 
Det er meddelt, at HMD deltager i gudstjenesten. En presseerklæring herom afstemmes med 
Kongehuset.
Statsministeren bringer en hilsen efter udgangsbønnen. 
Karsten Nissen står for processionen. 
Der er truffet aftale med Haderslev Kasserne om brug af Kasernegården til VIP parkering. 
Ministerbilerne får adgang til Nørregade. 
 
9. Ansøgninger
a) Kulturmøde i Øsby Kirke. 3 bilag.
Det er godt projekt med en stor lokal forankring. Udvalget vurderede dog, at projektet ikke 
relaterer sig reformationsfejringen. Afslag. 

b) Fredericia byorkester. Bilag. 
Ansøgningen blev afvist i Haderslev Kommunes styregruppe. Reformationsudvalget bevilger 
10.000,- kr. til orkestret ud fra følgende begrundelse; Musikken har en tydelig reformationskerne, 
mange mennesker er involverede og de spiller flere forskellige steder i stiftet. 

c) Reformationsspil – Martin Luther – død eller levende. Bilag.



Haderslev Kommune har støttet projektet med 75.000 kr. og 50.000,- fra anden bidragsyder. Det 
er et rigtig godt projekt, men stiftet har i forvejen tilkendegivet sin støtte via styregruppen i 
Haderslev Kommune. Et spørgsmål om prioritering af midler. Derfor afslag på denne ansøgning. 

10. Gudstjenester den 29.10. og 31.10. Anbefaling fra udvalget.
På reformationsdagen den 31.10.17 anbefales det at ringe med klokkerne i alle landets kirker og 
at afholde en særlig reformationsgudstjeneste og/eller en reformationsgudstjeneste/andet 
arrangement søndag den 29.10.17. Der forventes forslag til liturgi via folkekirken.dk 

Det bliver meldt ud igen til sognene v/Birthe Jørgensen. 
Der er gudstjenester i alle landets Domkirker den 31.10. Kristian Rasmussen undersøger, om der 
er aftalt et nærmere klokkeslæt. 

Forslag om at klokkeringningen kunne foregå i tidsrummet 17.17 – 17.36 blev nævnt. Marianne 
Christiansen drøfter et fælles tidsrum med bispekollegaerne. 

11. Stiftet rundt – repræsentanter for de 7. provstier og Sydslesvig orienterer om det lokal 
arbejde (kort referat) 
Sydslesvig v/Ea dal
Der er færre tilhører end forventet til foredragene. Arrangement for 3-4 klasser med forskellige 
stationer i Slesvig Domkirke. Det forventes små 700 deltagere. 
Haderslev v/Torben Hjul Andersen 
En gruppe lærer har været i Wittenberg (Lutherakademi). De er meget engagerede og meget 
fornemt at Haderslev Kommune har støttet projektet. Alle skoler får en Luthertavle. 
Marianne Christiansen nævnte, at konfirmanderne, der fik støtte til deres tur fra udvalget, havde 
en godt tur til Wittenberg og Seyda. Artikel i Vejle Amts Folkeblad. 
Kolding v/Hans Krab Koed 
Hans Krab Koed tager til tyske Kirkedage sammen med ungdomspræsten og en gruppe unge 
mennesker 
Sønderborg v/Peter Jordt Jørgensen 
Der foregår rigtig meget i Sønderborg bl.a. ’Luther og den røde konge’. Reformationsskibet 
ankommer til Sønderborg 13. juli. Historisk Luther talkshow den 29 oktober i teateret. 
Præsidiet v/Karsten Nissen 
Der er stor omtale i bøger, Facebook, gængse medier etc. Visionen er at alle ved noget om 
reformationen. Undersøgelse startet i 2016 og ’resultat’ undersøgelse i slutning af året. Der 
påbegyndes en filmkonkurrence. Kirkeministeriet og de ansatte er meget engagerede i fejringen. 
Der sendes et landsdækkende TV- Show på DR (K) den 31.10.
Fredericia v/ Bent Andreasen 
Luther på volden - et reformationsarrangement i Fredericia. Se også brochuren fra Fredericia 
Provsti. 
Stiftsrådet v/Karen Sundbøll 
Der foregår mange tiltag i sognene. Aktiviteter meldes ind til Birthe Jørgensen. Stiftsrådet 
videresender ansøgninger til reformationsudvalget. 
Christa Hansen 



Deltaget i møde med Region Sønderjylland/Slesvig politikere.
Udstillingen TRO! er åbnet i Haderslev – museumsfolkene er gået ind i teologien med et stort 
engagement. 

12. Næste møde (r)
Den 1. juni 12- 14 næste møde, Haderslev Stift. 

13. Eventuelt 
-Der afholdes netværksmøde den 10. maj i Odense. Bl.a. foredrag om formidling af reformationen 
v/Simon Ankjær Andersen. 
- 20-21 maj matchpoint seminar i Aarhus. Reformationen og det danske samfund 
- Der er muligt at låne 10 plakater i Aarhus. De gennemgås med et kritisk blik inden de evt. 
opstilles ved teltene til Haderslev-mødet. 


