
REFOMATIONSJUBILÆET 2017 

 

Referat af mødet den 4. juni 2015 i Bispegården, Korsbrødregade 7, Ribe. 

 

Deltagere fra kommunerne i Ribe Stift: Viceborgmester Kristian Andersen, Ringkøbing-Skjern; 

borgmester Egon Fræhr, Vejen; udvalgsformand Jakob Lose, Esbjerg; borgmester Erik Buhl 

Nielsen, Varde; borgmester Erik Nørreby, Fanø; borgmester Laurids Rudebeck, Tønder. 

 

Deltagere fra Ribe Stift: Folkekirkens teologiske rådgiver vedr. reformationsjubilæet, sognepræst 

Niels Henrik Arendt; formand for reformationsudvalget i Ribe stift, domprovst Jens Torkild Bak; 

teologisk sekretær for reformationsudvalget i Ribe Stift, sognepræst Signe von Oettingen; biskop 

Elof Westergaard. 

 

Referat: 

Efter biskoppens velkomst gav Niels Henrik Arendt en oversigt over forberedelserne af 

reformationsjubilæet i 2017 nationalt og internationalt med særlig vægtlægning på de ikke-kirkelige 

markeringer, der tager udgangspunkt i reformationens samfundsmæssige og alment kulturelle 

virkningshistorie.  

Forud for mødet var der udsendt et notat ved Jens Torkild Bak, ”500 års reformation”, der i korthed 

beskrev ønsket om et samarbejde med kommunerne inden for stiftets geografiske område om en 

markering af reformationsjubilæet i form af afholdelse af en række seminarer eller folkemøder 

geografisk fordelt ud over stiftet om aktuelle emner inden for reformationens samfundsmæssige 

virkningshistorie. 

Under den efterfølgende drøftelse blev det af borgmestrene (og deres stedfortrædere) tilkendegivet: 

 At de fandt sagen vigtig og gerne deltog i et samarbejde som foreslået. 

 At de fandt, at man skulle opgive tanken om geografisk spredte, evt. kommunevis fordelte 

seminarer, og i stedet koncentrere sig om et folkemøde i stiftsbyen Ribe, som ville, fandt de, 

være den naturlige rammen om arrangementet. De henviste i den forbindelse til, at de jo i 

forvejen havde et udstrakt samarbejde indbyrdes. 



 At det samtidig var vigtig, at der også lokalt, i sognene, blev skabt interesse for at markere 

reformationsjubilæet, og at der fra alle sider blev gjort en indsats for at motivere især 

menighedsrådene til dette. I den forbindelse blev også skolerne og dannelsesbegrebet nævnt. 

 

Konklusion 

Det blev aftalt, at stiftets reformationsudvalg går i gang med en nærmere konkretisering af ideen om 

et folkemøde i Ribe i 2017. Når udvalget – inden udgangen af 2015 - har et sådant mere konkret 

oplæg færdigt, vil der blive inviteret til et nyt møde i sagen.    

 

9.6.2015. Jens Torkild Bak 

     

 

 

 

 

 

 

 


