
Viborg Stift indbyder til nordisk konference
i anledning af reformationsjubilæet.
Konferencens formål er at skabe rum for samtale om og refleksion over reformationens 
betydning i nordisk sammenhæng. Derfor indbydes ud over deltagere fra stiftet gæster 
fra Færøerne, Norge, Sverige og Finland.

Program - Fredag den 25. august

Kl. 13.00  Åbning af konferencen
Kl. 13.30  Første foredrag: ”Luther – mellem det ydre og det indre”, v/ teologisk 
 konsulent i Viborg Stift, Henning Kjær Thomsen. ”På den ene side gør  
 Luther op med enhver autoritet, der alene henviser til faktisk magt og ret  
 – som den kommer til udtryk i f. eks. pavedømmet.
  På den anden side nægter han lige så konsekvent at slå følge   
 med den blotte påberåbelse af en indre overbevisning – som   
 han præsenteres for af f. eks. sværmerne.
  Det er denne mellemposition, der gør ham så spændende.   
 Hvoraf kommer den – hvordan ser den ud og hvad betyder den?”
kl. 14.30  Spørgsmål og debat
Kl. 15.00  Pause med en kop kaffe
Kl. 15.15  Andet foredrag: ”Reformationens betydning for folk, kirke og mission i 
 dag”, v/Folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende reformations- 
 jubilæet, biskop emeritus Karsten Nissen. Da Martin Luther offentliggjor- 
 de sine 95 teser imod afladen den 31. oktober 1517, igangsatte han det  
 jordskælv, som i de følgende år omkalfatrede en række europæiske kirker  
 og samfund. Flere af de samfundsmæssige forandringer skete som en  
 konsekvens af det nye syn på kirken og på forholdet mellem Gud og  
 menneske, som reformationen bibragte. Foredraget vil belyse og diskute- 
 re hvad Luthers reformatoriske opdagelse betyder for det folk, og den  
 kirke, vi tilhører i dag, og for den mission, som kirken er forpligtet på.
Kl. 16.15  Spørgsmål og debat
Kl. 16.45  Let traktement
Kl. 17.15  Oplæg v/en nordisk deltager med tid til debat
Kl. 18.00  Pause
Kl. 18.15  Oplæg v/en nordisk deltager med tid til debat
Kl. 19.00  Pause
Kl. 19.30  Middag
Kl. 21.30  Aftensang

Luther 
2020 ?
- en konference om reformation
i fortid, nutid og fremtid.



Program -  Lørdag den 26. august

Kl. 8.30 Morgensang
Kl. 8.45 Oplæg v/en nordisk deltager med tid til debat.
Kl. 9.30 Pause
Kl. 9.45 Foredrag: ”Luther – en provokation til nutiden og fremtiden” v/pastor 
 emeritus Knud Nyboe Rasmussen. Foredraget stiller skarpt på sider  
 af Luthers tænkning, som i dag viser sig overraskende aktuelle, for ikke  
 at sige provokerende for vores moderne opfattelse af f.eks. samfund  
 og politik, arbejdsliv privatliv. Foredraget stiller også spørgsmålet, om 
 evangelisk-luthersk kristendom er en hindring for ægte sekularisering i 
 samfundet, eller om den måske snarere er en betingelse for, at der ikke  
 går religion i politikken. Endvidere vises det med aktuelle eksempler, at  
 den lutherske kaldstanke (og syn på arbejdet) ikke er forældet, som det  
 ofte hævdes, men tværtimod fuld af aflastning og befrielse for moderne  
 mennesker i en tid med evig selvudvikling og perfektionsstræben.
Kl. 10.15  Pause
Kl. 10.30  Forsættelse af foredraget: ”Luther – en provokation til nutiden og fremtiden”
Kl. 11.30 Afsluttende debat om konferencens tema
Kl. 12.00  Frokost

Tid: 25. – 26. august 2017

Sted: Danhostel, Vinkelvej 36a, 8800 Viborg, tlf. +45 8667 1781

Tilmelding: Sognepræst Niels Iver Juul, mail: nij@km.dk tlf. +4598631078

Senest tilmelding: 31. maj 2017

Nordiske deltagere er inviterede som gæster. Deres transport er dog for egen regning.

OBS: Særlige hensyn vedr. kost oplyses ved tilmelding.

• Pris for danske deltagere: 1150,- kr. ved overnatning på dobbeltværelse.

• Pris for danske deltagere: 1300,- kr. ved overnatning på enkeltværelse. 

Søg menighedsrådet om tilskud til deltagelse i konferencen.

Danhostel råder over et begrænset antal værelser. Vi opfordrer derfor til, at man

finder sammen 2 og 2 for at give plads til flere deltagere ved konferencen.

Praktiske oplysninger

Luther 
2020 ?
- en konference om reformation
i fortid, nutid og fremtid.

Konferencen er arrangeret af: Stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde i Viborg Stift.


