
      
      

 
 
 
 
 

   

 

 

Til Viborg Kommunes Skoler i Viborg Domprovsti   

 
Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 9-15 afholdes der et ”reformationsløb” for alle 7. klasser i Viborg i forbindelse 
med 500-års jubilæet for Reformationen.  
 
 
Det er 500 år siden, Martin Luther bankede sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed satte gang i 
en reformation af både kirker og samfund i Europa.  
 
Reformationen har haft stor indflydelse på det samfund vi lever i i dag. Det markeres i forbindelse med at 
Århus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og over hele landet og i Viborg, som har en central historisk 
betydning. 
 
I Viborg Domprovsti arbejder vi derfor på et projekt for 7. klasser, hvor de vil få faktaviden om 
Reformationens begivenheder. Dels tager vi udgangspunkt i Martin Luther og Reformationen i Europa 
generelt og dels i vores egen, lokale reformation i Viborg ved Hans Tausen.   
 
Projektet munder ud i en fælles dag for 7.-klasserne, hvor de samles i Viborg. Her skal de ud på et 
”reformationsløb”, som sætter dem tilbage i tiden, med de dilemmaer og udfordringer reformatorerne 
havde og de forandringer, der fulgte med reformationen. 
Vi har allieret os med lokale skuespillere, som skal levendegøre reformationstiden for os.  
Løbet deles op i to dele således at nogle begynder i Domkirken og andre begynder i Sortebrødre kirke når 
dagen afsluttes kommer eleverne i den modsatte kirke.   
 
Alle 7.-klasseselever i Viborg Domprovsti kan deltage i projektet uanset om de går til 
konfirmationsforberedelse eller ej. For konfirmander er dagen allerede tænkt ind i forberedelsen og vi har 
bedt om fri til dette på de enkelte skoler.  
Vi sørger for transporten til og fra Viborg til de elever, som kommer fra andre byer. Disse bedes kontakte 
den lokale præst – Se vedlagte kontaktoplysninger. 
 
Hver 7. klasse skal ledsages af en lærer, som følger dem på ”løbet”. Eleverne bedes medbringe madpakke til 
dagen. Vi sørger for drikkevand.   
 
Tilmelding af klasser til Viborg Domprovsti telefon 86467686 eller på e-mail: viborg.domprovsti@km.dk 
senest den 1. februar 2017. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Frank (Domprovst, Viborg Domprovsti), Trine Hostrup (Ungdomspræst, Viborg Domprovsti), 
Marianne Koch (Sognepræst, Viborg Domsogn) og Maria Louise Sønderby Andersen (Sognepræst, 
Vestervang og Tårup-Kvols Sogne) 
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