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Den 10-05-2016/ KMR 

 Sagsnr. 11/2074  
  Løbenr. 56023/16 

Reformationsudvalget for 500-året for reformationen 
 
Dagsorden den 3. juni 2016 – referat fra mødet:  
Til stede:  Marianne Christiansen, Ea Dal, Dorthe Holck, Peter Jordt, Bent Andreasen, Karsten Nissen, 
Leif Arffmann, Morten Seindal Krabbe, Birthe Jørgensen og Kristian Møller Rasmussen (referent)  
 
Afbud: Christa Hansen, Karen Sundbøll og Hans Krab Koed  
 
1. Godkendelse af referat 
Referat er godkendt  
  
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. Mødet startede med pkt. 10 og pkt. 11.   
 
3. Reformationsseminar (7.10.) og Reformationsgudstjeneste (9.10.) 2016 (orientering) 
Marianne beskrev programmet for udvalgets medlemmer. Bent gjorde opmærksom på, at Ulla More 
Bistrup ikke er med i panelet. Det blev foreslået, at det i stedet blev den nye domprovst. Flere 
ændringer blev nævnt bl.a. af det lutherske motto - teksten tilrettes.  

 
Karsten Nissen er prædikant til reformationsgudstjenesten.  
 
4. Himmelske dage i København – Reformationsteltet (orientering) 
Marianne Christiansen, Bent Andreasen og Karsten Nissen deltager og bidrager til de himmelske dage. 
Oplæggene holdes i reformationsteltet, som er fælles for stifterne. 
Karsten er meget imponeret at initiativet blev iværksat og på så kort tid.  
- Kirkedagene afholdes hvert tredje år.  
 
5. Nyt fra styregruppen (orientering) 
Der er netop afholdt møde i styregruppen i Haderslev Kommune. Marianne orienterede fra mødet.  
 
Den 17. august afholdes der pressemøde i Haderslev Kommune, hvor en række initiativer bliver 
præsenteret, bl.a. en ny hjemmeside. Kommune har en aktivitetspulje, hvor det er muligt at søge 
penge. Stiftet gør opmærksom på frister.  
 
Andet. 
Det officielle Danmark bliver inviteret til gudstjenesten og der bliver udarbejdet en liturgi. 
Gudstjenesten bliver holdt i sammen periode som Hertug Hans Festival i Haderslev.  
- Kirkministeriet står for receptionen efter gudstjenesten.  
 



 

6. Folkemøde den 2.6.17 og Gudstjeneste den 4.6.17 
Der fremkom ikke noget nyt under punktet.  
 
Efter mødets afholdelse er det blevet drøftet, at påbegynde de indledende øvelser vedr. det praktiske. 
Herunder reservation af hotelværelser i Haderslev. Afholdelse af møde mellem repræsentanter fra 
stifter og domsognet til drøftelse af rollefordeling, snitflader og økonomi. Og ligeledes skal der sendes 
en officiel ansøgning til Haderslev Kommune vedr. afspærring af byen (koordinering).  
 
7. Netværksmøde i Odense (orientering) 
Karsten orienterede fra netværksmødet.  
 
Der kommer ny ansøgningsfrist fra fællefonden. Puljen er på et par millioner. Opslaget kommer på 
præsidiets og kirkeministeriets hjemmeside. 
 
Marianne efter reformationsjubilæet bliver der afholdt et fælles seminar med den katolske kirke.  
 
8. Årshjul 2017  
Der opfordres til, at tilføje arrangementer i den fælles kalender. Det kan også gøres ved at rette 
henvendelse til Birthe.   
 
Diverse aktiviteter, se også pkt. 10 eller forrige referat.  
 
9. ’Skibet’ i Sønderborg havn den 13.7.2017  
Nordkirche har hyret en lutherskib.  Hauge Wattenberg og Marianne Christiansen deltager - 
Præsentation af den dansk tyske salmebog og en markering i Dorotheas Kapel.  
 
10. Stiftet rundt – repræsentanter for de 7 provstier og Sydslesvig orienterer om det lokale 
arbejde. 
Bent uddelte en arrangements oversigt og et grafisk eksempel. Modellen kan bruge af alle ved at ændre 
provstinavn/kirke. En billig løsning. Kontakt Eva Gammeltoft Stenbryggen, Taulov. Bent har også 
kontaktoplysninger. - Birthe det kunne overvejes at lave et fælles layout.  
 
Bent mødes med rektor fra Fredericia Gymnasium ift. at få gymnasielever med. Leif nævnte 
”denkwege zu luther” materiale fra Tyskland. www.denkwege-zu-luther.de  
 
Billeder – kunst  
- Leif i Sct. Nikolaj kirke hænger et billeder at Luther og Melanchton af Cranach. I vejle Provsti er der 
et by- udvalg, som vil prøve at afspejle værket.  
- Marianne Museum Sønderjylland ligger inde med noget vedr. bibelhistoriske billeder fra 
reformationen.  
- Karsten, Dagmar Warming laver en vandreudstilling om religiøs kunst. se. 
http://luther2017.dk/nyheder/nyhed/finansiering-af-folkekirkelige-aktiviteter/ 
 
Marianne det kunne være fint at få et overblik mht. Cranachs kunstværker. Karsten det kan der godt 
søges midler til.  
 
Foredrag  
- Ea: der arbejdes forsat med en foredragsrække i Sydslesvig. Har en liste på 6-7 personer.  



 

Rundsendes til udvalget.  
- Leif vil spørge provsterne, om de har kendskab til mulige foredragsholdere (et par linjer på skrift om 
oplæggene). Det må også gerne være lægfolk.  
- Dorthe nævnte at universiteterne transmitterer foredrag eller samtaler via. nettet. Videresender et par 
linjer om emnet.  
- Karsten nævnte, at folkeuniversiteter er i gang med en række tiltag. Bl.a. en studieværet der spiller 
Luther. (se. Referatet udsendt med den oprindelige dagsorden).  
 
Liste over regionale foredragsholderne sendes rundt. Birthe er tovholder.  
 
11. Samtale saloner og samtaledøgn. En projektide ved Birthe Jørgensen 
Kort; stille 20-30 spørgsmål og dermed inspirere til samtaler om Luther i vores tid. Christa er 
orienteret.  
 
Karsten nævnte, at studenterpræsterne og folkeuniversitet har lavet noget lignende. Hvordan 
videreformidler vi?  
 
Dorthe Grundtvigs Forum har lavet en bog ”samtaler om tro” måder hvorpå man kan etablere samtaler. 
Ses på deres hjemmeside    
 
12. Teater i Haderslev Domkirke den 15.10.16 (orientering) 
Katharina Luther – Munkens Brud. Måle og fortælle teater. Efterfølgende reception.  
 
Marianne kommunens skoler, præster etc. skal gøre opmærksom på arrangementet.  
 
Teateret Mungo Park blev også nævnt under punktet. Bent mente, at der skulle søges nogle midler. 
Karsten gjorde opmærksom på, at det var ikke sikkert at de kunne få midler til projektet.   
 
13. Udvalgets økonomi (orientering) 
Der er budget møde den 23.5 på Haderslev Stift. Varetages af Marianne Christiansen. 
 
Der er afsat flere midler til fejringen af reformationen. Det samlede beløb udmeldes.  
 
Kristian spurgte ind til økonomien if. den landsdækkene reformationsgudstjeneste. Karsten mente, at 
der var så store udgifter. Deltagere betaler primært selv for overnatning. Udgifter til tryksager, 
kordegne, Slesvigske Musikkorps etc. 
 
14. Næste møde(r) 
Tirsdag den 30. august kl. 10.00. I stiftets mødelokaler  
 
15. Eventuelt. 
Invitation til åbning af ’Artist in parish’ i Husum. 
- Ea vil gerne deltage.   
 


