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Til stede: 

Henrik Bundgaard Nielsen Kirkefondet, Margith Pedersen 

DSUK, Mogens Kjær Danmission, Peter Arendt Roskilde Stift, 

Poul Skjølstrup Larsen Dansk Organist og Kantorsamfundet, 

Karin Schmidt Andersen DOKS, Thomas Reinholdt Rasmussen 

Aalborg Stift, Lise Flindt Hansen Slagelse Provsti, Poul 

Damsgaard Slagelse Provsti, Eberhard Harbsmeier 

(Præsidiet), Pernille Vigsø Bagge, Aalborg Stift, Carsten Bach 

Nielsen AU, Peter Nord Hansen Indre Mission, Ingrid Ank RPC 

og Københavns Stift, Niels Grønkjær Vartov og Københavns 

Stift, Helle Krogh Madsen Skoletjenesterne og Kbh Stift, 

Birgitte Stoklund Larsen Grundtvigsk Forum, Johannes 

Henriksen Kbh Stift, Kristian Skovmose Mission Afrika, Torkil 

Jensen Fyens Stift, Haakon Brandt Folkeuniversitet & Viborg 

Stift, Frede Madsen Fyens Stift, Karen Schousboe Medieval 

Histories, Henrik Wigh Poulsen Fyens Stift, Merete Bøye 

folkekirken.dk, Ellen Aagaard Petersen (ref) folkekirken.dk, 

Niels Henrik Arendt 

 

 

Niels Henrik Arendt orienterede om Præsidiets arbejde: 

Understøtter forskning og formidler forskning og debat om 

reformationens betydning og forbereder nationale 

markeringer. 

Mødes to gange årligt. 

 

Folkekirken.dk 

Johannes Ewaldsvej 42 

8230 Åbyhøj 

Redaktør 

Ellen Aagaard Petersen 

Tlf. 2037 6095  

Mail: eap@km.dk 

www.folkekirken.dk 
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Præsidiet har ingen bevilling - endnu. Kirkeministeriet 

finansierer mødeaktivitet. 25 kunstnere laver fælles udstilling 

over temaet ’Døren’ på fem kunstmusser. Dansk Kirkekunst 

til udlandet. Frimærke i 2017 aftalt med Postvæsenet, 

Formidlingskonference i 2017 med fokus på reformationens 

betydning for det danske samfund. Møde med spejder- og 

ungdomsorganisationer. Oplysningsforbund m.m. 

Fagkonsulenterne for gymnasiet og folkeskolen om 

reformation som tema i tværfaglig opgave. Forhandling med 

Golden Days om få markante events i 2017. Udvalg med 

kulturattache (dansk ambassade i Berlin) om at udveksle 

reformationsbegivenheder mellem Danmark og Tyskland.  

Kendte digtere opfordres til at skrive reformationssalmer 

Bo Holten skriver opera, som uropføres i Magdeburg . 

--- 

Andet: Sangens Hus / Sangcentrene vil markere 

reformationen med styrkelse af den folkelige sang (’kor i alle 

sogne’) 

Haderslev byråd har inviteret alle byer med 

reformationshistorie i Danmark for at etablere netværk 

mellem dem og formidle kontakt til Wittenberg (venskabsby 

med Haderslev).  

-- 

FOLKEKIRKEN.DK 

Merete Bøye og Ellen Aagaard Petersen præsenterede 

arbejdet med reformationshjemmesiden. Den foreløbige 

hjemmeside kan ses på folkekirken.dk/reformation. Kommer i 

endelig form i forbindelse med relancering af folkekirken.dk i 

responsive design med arrangementskalender, en database 

med materialer til studiekredse, liturgier, undervisning, 

foredragskatalog billeder/grafik etc. til gensidig inspiration i 

lokale kirker og organisationer, en interaktiv tesedør, 

Bekendelse 2017.  

(Kalender kan tage forbillede i Kierkegaardårets 

arrangementskalender) 
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ORIENTERING FRA STIFTERNE: 

AALBORG STIFT, v Thomas Reinholdt Rasmussen 

Fokuserer på oplysningsarbejde gennem lokale menighedsråd 

og kirker 

Årlig Reformationsgudstjeneste på reformationsdagen 31.10. 

TRR har nyoversat Luthers Lille Katekismus og 95 Teser  

Arrangerer Luther rejser til Tyskland (gennem tysk 

rejseselskab) 

Reformationsøl 

Udskrevet prisopgave om reformationen i Aalborg Stift 

 

VIBORG STIFT, v Haakon Brandt 

Overvejer også at fremstille reformationsøl ! 

Museer er opfordret til at arrangere udstillinger i 2017 med 

relation til reformationen 

Byen, stiftet og museet har planer om markante 

reformationsbegivenheder i 2017 

 

RIBE STIFT, (enkelte punkter v Niels Henrik Arendt) 

Steen Kaalø skriver et reformationsspil, som kan opføres af 

amatører (sogne, skoleelever) 

Planlægger udgivelse af lille skriftserie om reformationens 

betydning for vores tænkning om samfundet i dag. 

Domorganist arbejder med en historisk gudstjeneste fra 

reformationstiden, gennemføres til efteråret. 

 

AARHUS STIFT (enkelte punkter v Niels Henrik Arendt) 
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Aarhus er kulturby i 2017, reformationsfejring som del af 

kulturbyarrangementer. 

Samarbejde med Aarhus Universitet 

Arrangementer med yngre danske debattører 

 

HADERSLEV STIFT (enkelte punkter v Niels Henrik Arendt) 

Menighedsråd og lokalhistoriske arkiver bliver bedt finde 

lokale reformationshistorier 

Arrangementer i samarbejde med nordtyske kirker og 

kulturinstitutioner (Fx Flensborg Museum og Gottorp 

Museum) 

Opførelse af stridssamtale i samarbejde med den danske 

kirke i Flensborg (i forlængelse af stridssamtalen ml Melchior 

Hoffmann, hertug Christian og Bugenhagen) 

 

FYENS STIFT, Frede Madsen 

Reformationsfestlighederne skal udbredes til hele stiftet som 

en folkelig begivenhed. Der tages direkte kontakt til 

foreninger, oplysningsforbund og menighedsråd for at 

motivere til markeringer.  

I 2017 planlægges enkelte fælles markeringer. 

 

KØBENHAVNS STIFT, Johannes Henriksen 

Samarbejde med kulturinstitutioner, DR, museer, 

Gæsteprædikanter i københavnske kirker, stiftets 

debatmagasin, korværker, kantater 

Ingrid Ank 

Planlagte bogprojekter: 

En serie udgivelser a la Tænkepauser (AU) med titler 

”Reformationen og … ” (forudsat der findes finansiering) 
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Studiekredsmateriale til brug i kirker og kirkehøjskoler mm. (i 

samme format som materiale udgivet med succes i anledning 

af Kirkegaard-året) 

Hokus Pokus mini-dogmatik 

 

ROSKILDE STIFT v Peter Arendt 

Stiftsudvalg netop nedsat 

Overvejer at inddrage godserne. 

 

HELSINGØR STIFT (enkelte punkter v Niels Henrik Arendt) 

Stiftsudvalg for nylig nedsat 

Vil satse på teologisk opmærksomhed omkr. reformationen 

Frederiksborg Slotskirke, som blev indrettet i 100 året for 

reformationen, tænkes inddraget. 

 

LOLLAND-FALSTERS STIFT (enkelte punkter v Niels Henrik 

Arendt) 

Stiftsudvalg ikke så langt med planlægning 

Kan man fokusere  på landkirkernes/sognenes forhold? 

Wittenberg var/er også udkant. 

 

FÆRØERNE STIFT (enkelte punkter v Niels Henrik Arendt) 

Fokus på lægmandsgudstjenesterne og den særlige tradition 

for salmesang 

 

ØKONOMI 

Fyens stift engagerer fundraiser  

Præsidiet giver anbefalinger til fondsansøgninger til 

reformationsmarkeringer. 
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DOKS 

Internationalt kendt dansk komponist komponerer orgelværk. 

Årsmødet i 2017 uropføres orgelværket i Haderslev 

Sætter fokus på Luthers forhold til musik og betydning for 

kirkemusikken 

 

FUK 

Har bestilt en sammenhængende kantate hos flere 

komponister til opførelse i alle kirker m. kor 

Ny oversættelser af Luthersalmer 

 

KIRKEFONDET 

Luther og menighedssyn, det almene præstedømme og 

kirkebygninger 

 

DANMISSION 

Vil være med til at synliggøre forbindelsen til lutherske kirker 

i tidl. missionsområder fx ved at invitere biskopper. 

Lutherske salmer og kirkekunst fra andre lutherske kirker. 

 

MISSION AFRICA 

Initiativer som Danmission, og anledning til at undersøge 

kirke-stat relationer i lutherske kirker i Vestafrika 

 

TPC / EBERHARD HARBSMEIER 

Konference om Kirkegaard og Luther 

Udstilling om protestantiske præstegårde i forlængelse af 

lign. udstilling i Berlin 
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En lutherstiftung (erhvervsstiftelse) uddeler hvert år en 

lutherrose til en erhvervsmand. Holder årsmøde i 2016 i 

København 

Udgiver danske udgave af Luther Brevier (efterår 2014) med 

luthercitater 

I Halle planlægges nyudgivelse af luthersalmer, man kunne 

overveje en dansk udgave i regi af Hymnologisk selskab 

Kontakt til GEKE i Wien, som i 2016 planlægger markering og 

netværk mellem reformationsbyer i hele Europa 

 

INDRE MISSION 

Netop nedsat et udvalg, vil primært fokusere på formidling af 

centrale reformatoriske anliggender fra reformationen til 

unge i bevægelsen. 

 

GRUNDTVIGSK FORUM 

Grundtvig og Luther seminarer og udgivelser  

Reformationsdagen markeres hvert år med genopførelse af 

Grundtvigs taler med moderne perspektivering og opførelse 

af ny salme. 

Folkeoplysnings arrangementer om den reformationen 

 

SKOLETJENESTERNE 

Landsnetværket vil forberede et undervisningsprojekt i 2017 

om reformationen. Et rollespil og projekt ”Avisen i 

undervisningen” kontaktes med opfordring til at fokusere på 

reformation. Kontakt til DR.dk/skole. 

 

DSUK 

Formidling af reformationsfejring til de danske udlandskirker. 

2017 er også 150 året for Sømandskirkens etablering 
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UNIVERSITETERNE 

Flere bogudgivelser på vej, særligt 

Reformation som kirkeligt og kulturelt program, tre binds 

værk, 30 forfattere, finansieret af Folkekirkens Fællesfond 

 

BIBELSELSKABET 

Oversætter det gamle testamente på nutidsdansk, udgives i 

2017 (som Den ny Aftale, Ny Testamente på nutidsdansk) 

Pixibog til mindre børn (oversættelse fra tysk) 

 

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD 

Synliggørelse af den lutherske kirke som global kirke 

 

LWF 

Holder generalforsamling i 2017 i Namibia (mest lutherske 

ikke-nordiske land) med fokus på Retfærdiggørelse af tro 

over for pinsekirker 

 

IDEER OG INITIATIVER ØVRIGT 

Selskab for kirkegårdskultur arrangerer konference om 

reformationens betydning for kirkegårdskulturen 

Folkeoplysningsforbund og højskoler 

En række museer planlægger reformations-udstillinger 

Initiativ til Tischreden (gode måltider og en gæst indbudt til 

at tale ved bordet) 

Korfestivaller 

Medieval Histories og udvikling af alternativ avis.  
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Moderne kogebog med Tischreden 

Forslag om at slå en 20-krone. Nationalbanken menes at ville 

tage en henvendelse alvorligt. 

 

D 31. 10 2017 vil LVF lave verdensomspændende 

gudstjenestebølge, med lokale lutherske gudstjenester i hver 

tidszone, som streames på internettet. 


