
Referat af møde i Reformationsudvalget, Aalborg Stift 

Mandag 29.september 2014, kl.10.15-12.00 i bispegården. 

Fraværende var: Søren Dosenrode, Ole Dybro, Peder Hald Jensen, Karsten Lauritzen, 

Flemming Mortensen og Erik Rix-Nielsen. 

I formandens fravær bød næstformand Thomas Rasmussen velkommen og ledede mødet. – 

Arbejdet skrider godt fremad og der er god omtale ved det. Reformationsfejringen må forstås 

som et oplysningsprojekt, - jfr. fx skole-kirketjenesternes indsats. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat fra møde 10.marts 2014 

Referat godkendt 

3. Brev fra Folkekirken & Religionsmødet (se bilag) 

Som bilag til dagsordenen forelå et temanummer af ’Magasin om Religionsmøde’ årgang 

2014 nummer 5 for august 2014: ’ Luther og religionsmødet’. Udvalget udtrykte respekt for 

det omfangsrige materiale, som vil være velegnet til studiekredsbrug. Man udtrykte 

forbehold overfor ordet ’islamofob’, brugt om Luther, da det næppe er en dækkende 

betegnelse for hans livslange forholden sig til ’Tyrken og Islam’, - jfr. Johannes Ehmanns 

standardværk om emnet. 

4. Orientering om ide- og informationsmøde i Odense 8.april 2014 (se referat) 

Pernille Vigsøe Bagge og Thomas Rasmussen havde deltaget i mødet i Odense i april i 

landsudvalget for reformationsfejringen, hvor Niels Arendt er formand. Man måtte 

konstatere, at det havde været interessant på mødet at høre andre stifters planer, bl.a. om 

udgivelser, men at der de facto, fortrinsvis, for de øvrige stifters vedkommende, var tale om 

opremsninger af gode hensigter, og at der må efterlyses større konkretisering og mere 

klarhed over projekterne. I disse, som i alle øvrige henseender, måtte man konstatere, at 

Aalborg stift er længst fremme i forberedelserne. – Det oplystes, at kirkeministeren nu 

forsøger at finde penge til landsfejringen i 2017, hvilket hidtil ikke har været tilfældet, - der 

må i øvrigt også kunne søges støtte fra fx kulturministerium og undervisningsministerium. 

5. Reformationsgudstjeneste Vestervig kirke 31.oktober 2014 

Der forelå på mødet allerede et færdigtrykt program for reformationsgudstjenesten i 

Vestervig kirke i oktober i år, - et flagskib blandt de forberedende 

reformationsfejringsgudstjenester. Princippet om at disse gudstjenester skal være ved lokale 

kræfter er for så vidt brudt, som man har inviteret Eberhard Harbsmeier som prædikant. 

Der er et flot og omfattende program og man venter 400 gæster til det efterfølgende 

kaffebord, - bl.a. er der allerede planlagt buskørsel fra Hjørring. Projektet anslås til ca. 

17.000 kroner, som udvalget var enige om at foreslå, at også Sydthy provsti bidrager til 

dækningen af. 



Under dette punkt diskuterede udvalget også de næste 3 jubilæumsgudstjenester. 

I Visborg, som har jubilæumsgudstjenesten næste år, er man allerede meget engagerede og 

langt med forberedelserne. 

De to følgende jubilæumsfejringer er planlagt til Budolfi i 2016 og Børglum i 2017. Udvalget 

diskuterede indgående det formålstjenlige i denne disposition, idet der udtryktes 

betænkeligheder ved de logistiske – og dermed også i et vist omfang økonomiske - 

udfordringer i Børglum: opvarmning af kirken og størrelsen af samme, parkeringsforhold 

m.v., ligesom det faktum, at der vil være mange medvirkende udefra, bl.a. fra Budolfi, 

hvilket bryder med princippet om ’lokale kræfter’, var på tale i denne sammenhæng.  

Udvalget nåede derfor frem til, enstemmigt, at ønske at flytte fejringen i 2017 fra Børglum 

til Budolfi, og henlægge fejringen i 2016 til Børglum. 

Man bad biskop Henning Toft Bro og næstformand Thomas Rasmussen tage kontakt til 

Hans Rottbøll på Børglum kloster for at diskutere en mulig ombytning af de to fejringer. 

6. Fondsansøgninger. 

Da Ole Dybro, som har disse kontakter, ikke var tilstede ved mødet, bortfaldt dette punkt. 

7. Lutherrejser 2015 

Der var 43 med på rejsen i juli 2014, og der er ligeledes 43 tilmeldte til rejsen i juli 2015, og 

der arrangeres en yderligere rejse i september 2015. I øvrigt er provster og biskop, samt 

stiftets jurister på en kort rejse til Dresden og Wittenberg torsdag til søndag i indeværende 

uge, bl.a. for at møde den ansvarlige for den tyske kirkes Lutherfejring, Hans Kasch. 

8. Orientering om prisopgave om reformationen i Aalborg Stift 

Pga Dosenrodes fravær blev dette punkt kun kort drøftet. Især diskuteredes mulighederne 

for yderligere annoncering af prisopgaverne. 

9. Hvad sker der i 2017 (herunder stiftsmenighedsmødet og gudstjenesten 31.oktober)  

– og: 10.: Hvad sker der generelt? 

Det 4-årlige stiftsmenighedsmøde, som falder i 2017, vil også inddrage Luther-fejringen, 

bl.a. ved de 4 gudstjenester forsk. steder i Aalborg by. Skole-kirketjenesterne vil også 

fokusere på dette tema i 2017. 

Man var i udvalget enige om, at det er vigtigt, at fejringen bliver et sogne- og 

menighedsrådsanliggende, samt at der skal produceres materiale for at lette arbejdet i 

sognene. Der skal fremstilles en folder, som bl.a. indeholder lister med foredragsholdere, 

idéer og forslag til aktiviteter. Det er vigtigt, at det der sker, sker ude i sognene, men 

desuden bør Folkekirkens Hus danne ramme om 3 – 4 store, samlende arrangementer i 

løbet af året.  

Leif Sondrup arbejder på at få et møde i stand med museerne, mhp samarbejde om 

jubilæumsfejringen. Thomas Rasmussen får udgivet en bog: Den korsfæstede Gud, - 

Læsninger i Martin Luthers teologi. 

Der er kontakt til Den Kgl. Mønt vedr. evt. jubilæumsmønt; hvad der sker på Radio og TV 

er endnu ikke klart. Martin Schwartz Lausten udgiver bog om ’Luthers venner’, - kredsen af 

Luthers medarbejdere. 



 

11. Orientering vedr. musiktiltag (organister) 

Der forelå på mødet en detaljeret oversigt udarbejdet af Erling A. Thomsen over de 

omfattende tiltag, som allerede er planlagt. Dette notat er vedlagt referatet, som bilag, 

hvortil der henvises.  

Søren Rasmussen søger studieorlov, som bl.a. skal bruges til studier mhp på musik i 

jubilæumsåret, - især materialer til brug i mindre kirker og på mindre orgler, til sangaftener 

m.v.; udvalget understregede sit ønske om at nå bredt ud med jubilæet, - også med 

musikken.  

12. Næste møde  

Næste møde er fastlagt til mandag den 16.marts 2015 kl. 10:15 – 12:00 i Bispegården. – Til 

dette møde ønskes en liste færdiggjort over foredragsholdere, jfr. pkt. 9-10;  

13. Evt. 

Der forelå intet under dette punkt. 

……….. 

Mødet sluttede kl. 11:40. 

Ref./LRB 

 

Bilag: Oversigt over planlagte musikalske arrangementer i Aalborg Budolfi m.v. ved 

domorganist Erling A. Thomsen. 

 

 

 


