
 

   
 

Reformationsteltet på Frue Plads    
  
 

 

Torsdag d. 5. maj 
17.30 – 19.30: Luther-film 
- Eric Tills prisbelønnede historiske drama fra 2003 om Martin Luthers liv og 
kamp. En meget seværdig film, der bliver vist i teltet, men vi holder øje med 
vejret og ser det dårligt ud, flytter vi til andet lokale. 
Så hold øje med hjemmesiden og opslag ved teltet.  
Introduktion ved sognepræst Signe von Oettingen, Løgumkloster. 
 
 
 
 
 

Fredag d. 6. maj  

10.00 – 11.00: Salmerne er vigtige 
En salmesangstime med reformationens arv ved biskop Marianne Christiansen, Haderslev.  
 
11.30-12.30: Om Luther, Cranach og reformation i dag 
Om ordet, billedet og den stadige udfordring til at oversætte og nyfortolke ved Bent Andreasen, 
Fredericia, sognepræst og teologisk konsulent i Haderslev Stift, tidl. 
forstander ved Løgumkloster Højskole. 
 
13.00-13.30 Renæssancemusik 
ved Tårnblæserne fra Roskilde Domkirke 
 
13.30-14.30: Debattimen: Tro – hvad er det? 
Tro var et afgørende begreb i Luthers reformation. Hvad er det i dag? ved professor Peter Lodberg, 
Aarhus.  
Peter Lodberg har skrevet bogen om tro i Aarhus, Universitetsforlags serie Tænkepauser.  
 
15.00 – 16.30: Luther i skolen 
Landets folkekirkelige skoletjenester tilbyder i 2017 forskellige undervisningsforløb til 

folkeskolerne med reformationen som omdrejningspunkt. Små workshops vil give eksempler på, 

hvordan reformationen kan gøres til genstand for undervisning i skolen anno 2017. Her laver I selv 

jeres teser, egne oversættelser m.m.  

For skolebørn, unge og deres familier.  

 

17.00- 18.00 Debattimen 
Politiker i et land med en evangelisk luthersk folkekirke – hvad er det? 
Med Christian Mejdahl, tidl. formand for folketinget, Johannes Lebech, tidl. kirkeminister og 
Pernille Vigsø Bagge, tidl. kirkepolitiker fra SF. 



 

   
 

 

Lørdag d. 7. maj 

10:00 - 11:30: Luther i skolen 
Landets folkekirkelige skoletjenester tilbyder i 2017 forskellige undervisningsforløb til 

folkeskolerne med reformationen som omdrejningspunkt. Små workshops vil give eksempler på, 

hvordan reformationen kan gøres til genstand for undervisning i skolen anno 2017.  

Her laver I selv jeres teser, egne oversættelser m.m.        

For skolebørn, unge og deres familier.  

 

12.00-12.25: Luther – hva’ så?  
Spillemandsmusik med reformationstidens melodier. Uddrag af musikalsk 
cabaret med Per Vibskov Nielsen, Betty og Peter Arendt og Anders Pedersen.  
 
12.30-13.45 Frokost-samtaler omkring Luthers bord 
Luther elskede måltidet og underholdt ved dem. Hans elever skrev hans mange taler ned. Karske, 
grove, opbyggelige og i en jævn folkelig form. Jacob Ørsted udgiver til dagene en bog med udpluk. 
Han vil bruge dem som oplæg til en fri samtale om tro, eksistens, dagligliv og kristendom.  
Her er plads til humor og snak ved sognepræst Jacob Ørsted, dansk præst ved Helligåndskirken i 
Flensborg.  
 
14.00 -15.00 Reformatoriske anliggender i dag 
Vi giver plads til åben samtale med én af dagenes udenlandske gæster. 
Ulrich Dukrow, tysk teolog, har om formiddagen været i paneldebat med biskop Peter Skov 
Jacobsen. Vores udgangspunkt bliver de 94 teser, hvor han sammen med andre har leveret et 
nutidigt og radikalt bud på, hvad der kræves af en luthersk reformation i dag. Teserne findes på 
nettet ’94 Thesen’ på tysk og engelsk.  
Derefter er der frie spørgsmål og bud fra alle, der kommer.  
Ved Ulrich Dukrow og Henning Kjær Thomsen (ordsstyrer).   
 
15.30-16.30  Jubilæet – hvad er værd at fejre i dag? 
Jubilæer kalder altid det frem, som er vigtigt i nutiden. Så hvad er det vigtige i dag?  
Niels Henrik Gregersen, teologi-professor, der bl.a. redigerer universitetets tværfaglige bogværk til 
jubilæet, kommer med et bud.  
 
16.30-17.15 Aftensang 
Drengekoret fra Roskilde Domkirke synger koraler af Luther. 
 
17.15-18.00 Reformation – hvad er det og hvad blev det til?  
Overvejelser over det konkrete reformationsjubilæums folkelige og kirkelige betydning ved biskop 
em. Karsten Nissen, folkekirkens konsulent for reformationsjubilæet. 
 
 
 
 


