
Referat, Møde i Reformationsudvalget, Aalborg Stift
Mandag 18.marts, kl.10.15-12.15
Aalborg Bispegård
Tilstede var: Søren Rasmussen, Søren Dosenrode, Erling A. Thomsen, Ole Dybro, Leif Sondrup, 
Flemming  Møller  Mortensen,  Erik  Rix-Nielsen,  Margrethe  Østergaard,  Anders  Bach  Jensen, 
Thomas Reinholdt, Lars Brinth;

Fraværende var: Henning Toft Bro, Karsten Lauritzen, Pernille Vigsøe Bagge, Peder Hald og Jens-
Anders Djernes; 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt efter at man havde konstateret, at Niels Henrik Arendt ikke, som forudset, 
var til stede på mødet og derfor heller ikke figurerede på dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra møde 29.okt. 2012

Referat godkendt, med rettelsen: ’Flemming Møller Mortensen’ i stedet for ’Karsten Lauritzen’. 

3. Deltagelse i det landsdækkende reformationsjubilæumsmøde i Odense 23.april 2013

I  mødet,  som er  indkaldt  af  det  landsdækkende reformationsjubilæumsudvalg,  med forhenv. 
biskop  Niels  Henrik  Arendt  som  formand,  vil  nærværende  udvalgs  næstformand,  Thomas 
Reinholdt deltage.  Ingen andre meldte sig umiddelbart og sekretæren meldte sig derfor som 
deltager, hvis ingen andre skulle melde sig yderligere.

4. Oprettelse af hjemmeside, m.v. (Ole Dybro)

Ole  Dybro  redegjorde  for  arbejdet  med  Luther-jubilæets  hjemmeside,  www.luther2017.dk, 
herunder  om kontakten  med  det  tyske  jubilæumsarbejde,  som resulterede  i  tilladelse  til  at 
benytte det tyske Luther-jubilæums logo også i den danske sammenhæng. Dette logo er nu, 
efter,  gennem INFO-tjenesten,  at  være blevet tillempet danske forhold taget i  brug. Man er 
desuden nu ’partnere’ i det tyske Luther-jubilæum.

Der arbejdes med en Luther-rejse for 40 – 42 deltagere i dagene 10. – 17.juni 2014, - hvor der  
bl.a. ligger 2 store byfester i Luther-byerne, - og udvalget ønsker at søge om stiftstilskud til 
rejseudgifterne.

5. Reformationsgudstjenester (Thomas Reinholdt Rasmussen)

Reformationsgudstjenesterne den 31.oktober er aftalt med de respektive kirker og planlagt til 
2013 i Sæby kirke, 2014 i Vestervig, 2015 i Visborg, 2016 i Budolfi og 2017 i Børglum kloster.

Der  forelå,  som  bilag  til  dagsordenen,  et  udkast  fra  næstformanden,  og  en  både  bred  og 
detaljeret diskussion udfoldede sig. 

-  Trosbekendelsen  kan  måske  synges  af  et  kor,  men  DDS  437  er  vanskelig  af  synge  for 
menigheden. 

- Kyrie/Gloria måske i Mogens Pedersens udsættelse;

http://www.luther2017.dk/


- Luthers salmer er vigtige, måske konkurrence om nye arrangementer af dem; måske i det hele 
taget:  et  musikkatalog  over  reformationsmusik  til  brug  for  organister  og  andre  musikere; 
ligesom salmeforslag til gudstjenesterne den 31/10 kan udsendes; 

- Den skitserede gudstjeneste godt udgangspunkt, ’skelet’, for en detailplanlægning i samarbejde 
med  den  lokale  organist  og  præst;  der  høstes  endvidere  erfaringer  undervejs,  som  skal 
inddrages; 

-  et  lille  udvalg:  Margrethe  Østergaard,  Erling  A.  Thomsen,  Thomas  Reinholdt  og  Søren 
Rasmussen samarbejder med de lokale kræfter om udformningen af gudstjenesterne de 5 steder; 
første udvalg skal træde sammen snart, mhp gudstjenesten i Sæby, - næstformanden indkalder; 

- balancen skal holdes mellem det historiske/museale og det nutidige; det første har sin egen 
værdi, men kommer næppe så langt ud med sin appel som det sidste; denne betragtning gælder 
generelt: vægtlæggen på reformationens betydning for individet, for friheden, - ligesom for den 
moderne diskussion om ret/pligt, og kirkens diakoni; der ligger en konstant formidlingsopgave – 
fx  også  på  gymnasierne,  -  om hvorfor  vi  er  en  luthersk  kirke;  det  folkelige,  som indgår  i 
’folkeskole’, ’folketing’, ’folkekirke’ osv. stat/kirke-forholdet; idet man – gentaget – sørger for, i 
formidlingen, at søge ud over det elitære til fortællinger (à la Bjarne Nielsen Brovst); 

Herefter diskuteredes udformningen af den efterfølgende sammenkomst, - hvortil de nærmeste 
bidragydere måtte være Arendt, Dybro og Reinholdt.

Indbydelserne til den første reformationsgudstjeneste i Sæby den 31.oktober 2013 bør sendes fra 
biskoppen i maj, efter kirkedagene, til menighedsrådene i de 3-4 nærmeste provstier.

Uddeling af katekismus i Reinholdts nyoversættelse, som Ole Dybro vil kunne påtage sig at 
trykke; 

6. Reformationsøl (Ole Dybro)

Ole Dybro redegjorde for arbejdet med fremstillingen af reformationsøl; der sigtes mod 2 – 3 
typer:  mørkt  Lutherøl,  lyst  Melanchtonøl,  samt  evt.  Kathrine  von  Bora-øl;  der  er  seriøse 
forhandlinger i gang med bryghuset Vendia, (http://www.goodbeer.dk/beer.php?brewid=2194) 
og  der  skal  fremstilles  etiketter,  med tekster  om Luther;  bordskånere;  Ole  Dybro  indhenter 
billeder fra Tyskland; 

I tilslutning hertil diskuteredes fremstilling af en plakat med logo el.lign.; måske udgivelsen af 
en  medalje  samt  af  20-krone  mønter  med  Luther-  og  reformationstemaer;   [senere  er  et 
yderligere forslag om udgivelse af et frimærke fremsat og billiget].

7.  Orientering fra kirke-skoletjenesterne (Lars Brinth)

Lars  Brinth  orienterede  kort  om  skole-kirketjenesternes  landsnetværks  tema-projekter,  som 
iværksættes hvert andet år, ofte med de nordjyske konsulenter som stærke medspillere; en skole-
kirkekonsulent bør inviteres til medlemskab af udvalget;

Gymnasierne bør ikke glemmes i denne sammenhæng, hvor fx Luther-filmen bruges meget; 
udarbejdelse af lister over foredragsholdere; historielærerforeningen kan/bør kontaktes; 

Der foreligger kun begrænset materiale om reformationen og dens forløb i Nordjylland; man 
kunne sigte efter, at Aalborg-bogen 2017 kunne afhandle dette emne; 

8. Orientering vedr. musiktiltag (organister)

http://www.goodbeer.dk/beer.php?brewid=2194


Idet der henvises til referatet fra sidste møde arbejdes der med invitation af Thomaner-koret; der 
afholdes møde her i foråret om musiktiltag; DOKS vil udskrive konkurrence om moderne 
udsættelser af Luthers salmemelodier, - korsatser;

9. Hvilke tiltag finder udvalget er de væsentligste - debat.

Det understregedes, at endeligt program skal på plads snart, - senest med udgangen af 2013; det  
er  – efter  denne idé-fase,  -  vigtigt  med afgrænsning,  også aht  ansøgninger  om sponsorater; 
udvalget mødes med Niels Henrik Arendt den 21.oktober, for videre drøftelse; 

’Kunsten’ må inddrages, - Leif Sondrup har haft kontakter, - og det blev pålagt sekretæren at 
rette henvendelse til biskoppens sekretær Kirsten Houtved mhp at indkalde til et møde mellem – 
fra udvalget: - biskop Henning Toft Bro, Ole Dybro, Thomas Reinholdt og Leif Sondrup – og 
Gitte Ørskov (Kunsten), Lars Chr. Nørbak (Nordjyllands Historiske Museum), Morten Kirkskov 
(Aalborg Teater); senere bør også direktøren for Musikkens Hus indbydes og kontakt optages til 
teatre og kunst- og historiske museer uden for Aalborg. 

Desuden bør man komme videre ud i stiftet, gennem bibliotekerne, fx roll-ups og cirkulerende 
udstillinger; et møde-katalog, som appellerer til forskellige grupper; organistmøde; 

10.  Økonomi

Thomas Reinholdt tager kontakt til stiftsrådet mhp en ansøgning om midler til udvalget, - dels 
ad hoc for i år, dels fra budgettet 2014; 

Menighedsrådene  kan  inviteres  til  at  bidrage,  fx  500,-  dkr,  hvilket  ville  give  en  fornuftig 
startkapital; Ole Dybro diskuterer det med de øvrige provster; 

Det bemærkedes, at Aalborg stifts 4-årlige Stiftsmenighedsrådsmøde ligger i maj 2017, så det 
vil være naturligt at tage dette i betragtning i planlægningen af jubilæumsåret;

11. Næste møde mandag 21.oktober 2013

hvor der vil blive serveret en let frokost i forlængelse af mødet - og det følgende møde 
planlægges til mandag den 10.marts 2014 kl. 10:15 til 13:00, ligeledes med frokost;

12. Evt.

Der planlægges et stort konfirmand-arrangement i Wittenberg i 2017, hvortil der inviteres ’et 
konfirmandhold’ fra en række lande, også Danmark; nærmere oplysning opsøges af sekretæren; 

Stygge Krumpen gruppe har taget kontakt til Thomas Reinholdt, om ønsket medvirkning; der 
afventes nærmere konkretisering;

……………………

Ref./ LRB


