
Referat fra møde i Reformationsudvalget d. 10. marts 2014 kl. 10.15 i Bispegården.  

Afbud fra Lars Brinth. 

Velkomst ved Thomas Reinholdt Rasmussen, der bød særlig velkommen til de udvalgsmedlemmer, der ikke 

har været med før: Pernille Vigsø Bagge og Karsten Lauritzen. 

Thomas redegjorde kort for udvalgets arbejde til dato. 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt med tilføjelse af punkt 4b: Indbydelse til arrangement i Haderslev.  

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21.10.2013. 

Referat godkendt 

3. Orientering om deltagelse i landsdækkende reformationsmøde i Løgumkloster d. 10.-11. januar 

2014. Orientering ved Margrethe Østergaard (notat udsendt) 

Nævnes kan:  

 A: der arbejdes i Tyskland på at gøre 31.10. til national helligdag.  

 B: opmærksomheden henledes på, at der findes store lutherske menigheder i Afrika. 

 C: Ingen statspenge i jubilæumsprojektet. 

     Biskoppen oplyser, at stifterne yder hver 20.000 kr. om året i 5 år.   

      Pernille Vigsø Bagge vil rejse spørgsmålet i Folketingets kirkeudvalg om økonomiske midler. 

      Der skal tænkes i en bred vifte af mulige tilskud. 

4. Indbydelse til ide- og informationsmøde i Odense d. 8.4. 2014. 

Thomas deltager i møde i Odense og evt.  Pernille (melder tilbage) 

    4.b  Indbydelse til seminar i Haderslev ”en samlet reformation”. 

            Leif Sondrup og Lars Brinth melder tilbage om de kan deltage i mødet. 

5. Brev fra stiftsudvalget for Folkekirkens Mission. 

Stiftets forskellige udvalg opfordres til at byde ind med et arrangement og inkorporere    

            reformationsjubilæet i deres arbejde i 2017. Thomas udarbejder brev, der, gennem biskoppen,   

            udsendes til udvalgene.    

6 Evaluering af reformationsgudstjeneste i Sæby d. 31.10. 2013. 

Stort fremmøde – meget vellykket arrangement. Vigtigt og værdifuldt, at det er planlagt lokalt. 

Stor lokal tilfredshed i Sæby. Ideen er slået an i Sæby, som måske vil fortsætte med en 

gudstjeneste d. 31.10. hvert år. 

Biskoppen overvejer, om man allerede nu kan opfordre til reformationsgudstjenester flere steder 

i stiftet. 

           7.    Reformationsgudstjeneste i Vestervig d. 31.10. 2014. 

                  Thomas har kontakt til Vestervig, og følger op sammen med Margrethe Østergaard og Erling      

                  Thomsen. 

            8.   Lutherrejser 2014 & 2015    

                  Stor interesse for og opbakning til turene. 

            9.  Orientering om prisopgave om reformationen i Aalborg stift. 

                  Prisopgave udskrevet. Der annonceres yderligere i præstefore. blad samt stiftets hjemmeside. 

                  Det overvejes om Kristeligt Dagblad kan bruges til at promovere opgaven i oktober 2014. 

                  Erik Rix Nielsen har skaffet sponsor til 1. præmien på 15.000 kr. og arbejder på 10.000 til 2.  

                  præmien. 

        



  10.   Hvad sker der i 2017  

          a. Reformationsjubilæet tænkes ind i stiftsmenighedsrådsmødet i 2017. 

          b. Kirke-skole tjenesterne arbejder på reformationsmateriale. 

          c. 31.10. 2017: Gudstjeneste i Børglum Klosterkirke v/ Biskoppen. TV transmission? 

          FUK eller anden korenhed medvirker. 

          Folketingsmedlemmer, borgmestre, regionsvalgte inviteres. Kongehuset? 

          Udvalget overvejer hvor vidt gudstjenesten d. 31.10. 2017 skal afholdes i Børglum, eller evt. flyttes 

          til Budolfi. – punktet tages med på dagsorden til næste møde.  

11.    Hvad er i gang, og er der nye projekter, der skal igangsættes? 

          Erik N. Får fremstillet to roll-up´s af Luther-brochurens forside til brug ved udstillinger, foredrag m.v. 

          Søren Dosenrode efterlyser materialeangivelse på hjemmesiden, f.eks. link til Den store Katekismus. 

          Thomas udarbejder kronik/stof til hjemmesiden om Luthers forhold til jøder/muslimer, da   

          spørgsmålet jævnligt dukker op.  

12.    Orientering vedr. musiktiltag. 

          Erling Thomsen har kontakt til symfoniorkesteret og Thomaner-koret. 

          Budolfi inddrages. Vendsyssel Festival inddrages. 

          Stiftets organister inddrages i forbindelse med stiftskonvent for organister d. 13.3. 2014.  

          Forslag om landskonference om reformatorisk musik – evt. en publikation.  

13.    Næste møde d. 29. september i Bispegården kl. 10.15.  

14.    Evt.  Erling Thomsen har fået ny E-mail adresse: EAT@km.dk  

 

Ref. v/ jad 
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