
Referat stiftsudvalget for fejring af reformationsjubilæet 2017 

Møde i bispegården, tirsdag, den 22.01.13 

Tilstede: Niels Henrik Arendt, Hans Krab Koed, Dorthe Holck, Kim Eriksen, Christa Hansen. 

Afbud fra Steen Haarløv. 

Biskoppen byder velkommen. 

I en første runde samles der op på, hvad der er sket siden sidst. 

NHA har taget kontakt til Inge Adriansen fra Sønderborg slot museum med henblik på et arrangement på 

museet i 2014 hvor det nye Cranach maleri kan indgå. CH følger op og har aftalt møde med Adriansen også 

omkring en mulig skole-kirke samarbejde i forhold til at arrangere særlige rundvisninger i 

reformationsøjemed for skoleklasser. 

DH har haft kontakt med Rødding og Rønshoved Højskole. De er velvillige til at tage emnet op. NHA har haft 

kontakt med Løgumkloster og Østersøen, der ligeledes var positive overfor at gøre noget ud af det. 

Ligeledes Dieter Küssner i Jaruplund. 

Opfordringen til at bidrage med lokale reformations historier er meldt ud, til dels gennem kirkeblade. Der 

er kommet et par bidrag, som er lagt ind på stiftets hjemmeside. De samles til senere udgivelse. 

Lokalhistoriske foreninger er blevet opmærksomme. 

Steen Haarløv har kontakt til Husum. Der vil Herrmann Tasts historie blive dokumenteret. 

DH har kontaktet Mikkel Leth Jespersen fra Museum Sønderjylland, Aabenraa. Han er interesseret og 

afventer konkret henvendelse. 

HKK har kontakt til Per Wind fra ambassaden i Berlin, som gerne vil formidle. Desuden begyndende 

kontakter i henblik på at etablere en venskabsmenighed med et sogn i Schöneberg/Heilsbronnerstr. 

NHA orienterer om, at der i Ribe stift er planer om, at Steen Kaalø skriver et stykke, der kan opføres af 

amatør skuespillere også rundt omkring i kirkerne. Desuden har de planer om en udgive en række skrifter 

omkring reformationshistorien. 

De ønsker et tættere samarbejde Ribe og Haderslev stift imellem, som bliver hilst velkommen fra vores 

side. CH har aftalt møde med Torkild Bak for at se på mulighederne. 

KE og CH er lidt frustreret over, endnu ikke at have fået referat fra møde med borgmester og kulturdirektør 

i Haderslev kommune. Også herfra er der lagt op til samarbejde med Ribe. 

Stiftsmagasinet ’Hva så, Luther’ blev i første omgang trykt i 2000 eksemplarer, som blev revet væk. Der er 

nu kommet et andet oplag af 500 eksemplarer. 

 

 



Fremtiden 

NHA får fremover en formel tilknytning til TPC og skal tilrettelægge et kursus årligt, det første finder sted i 

september 2013 og er ikke kun for præster. Desuden vil de 10 stiftsudvalg blive tilbudt et årligt møde i 

Løgumkloster. 

HKK lægger op til et samarbejde seminarlærer imellem. Reformation, pædagogik og læreruddannelse 

hænger både historisk og nutidig sammen på mange måder. Det er oplagt at belyse reformationens 

betydning for dannelsesaspektet. Jørn Buch kunne inddrages. 

Den nationale komite lader ikke høre meget fra sig.  

Det andet reformationsseminar i Haderslev stift, fredag den 4.10. fra kl. 10.30 kommer til at handle om 

reformation og tolerance.  Dr. Hana Tonzarova fra den hussitiske kirke i Prag er inviteret til at fortælle (på 

engelsk) om kirkens historie og om at være kirke i dag. Sabine Hofmeister bliver inviteret til at berette om 

450 året for Heidelberg katechismen og den reformatoriske kirkes virke. Ved gudstjenesten den 6.10 kl. 

10.00 i Dom prædiker Dr. David Tonzar fra Prag på tysk. 

2016 ønsker vi, at det verdensomspændende lutherske virke belyses. NHA bliver bedt om at berette om de 

initiativer LVF globalt set har. 

Efter NHA’s afsked vil den nye biskop blive opfordret til at gå ind i arbejdet i stiftsudvalget. I øvrigt skal CH 

holde på trådene. 

Den 23.04. kl. 13.30 bliver der indkaldt til et stormøde i Odense i St. Hans. Referat fra sidste stormøde i 

Odense er udsendt. 

KE kontakter Haderslevs borgmester omkring det videre forløb i henblik på at installere et reformations 

monument ved Domkirken. Han forhører sig hos ’Møllen’, om deres ideer i forhold til Kulturby Sønderborg, 

stadig kan bruges.  

HKK vil følge op på, om UC Campus vil inddrages i et samarbejde, han forhører sig også i Ribe. Også de 

kontakter der består i Erasmus samarbejdet til Berlin og Bielefeld. Han sonderer i hvorvidt praktik kan have 

et reformationsorienteret tema.  

CH orienterer om de tyske tiltag. Samarbejde mellem Flensborg museum og Tønder kunstmuseum i forhold 

til katolsk kirkekunst er i støbeskeen. Der rykkes for et møde i udvalget fra Nordkirche. 

Nationalmuseet har meddelt, at de i 2017 ikke vil engagere sig omkring reformationsjubilæet, men i stedet 

satser på temaet salg af kolonier. 

Næste møde bliver i august/september. CH indkalder. 

 

Haderslev, den 29.01.2013 CH 

 


