Oversigt over forberedelser til reformationsjubilæet 2017.
v/Niels Henrik Arendt – videreført af Karsten Nissen
Version november 2015

Præsidiet for reformationsjubilæet har ansvaret for at fastsætte de overordnede indholdsmæssige rammer
i forbindelse med markeringen af jubilæet, herunder fremskaffe viden om, hvad der sker i andre lande.
Samtidig er det præsidiets opgave at skabe interesse for Reformationens store samfundsmæssige
betydning hos forskere, undervisere, mediefolk, kunstnere, museumsfolk, præster m.v. Hensigten er at
inspirere til en bred folkelig formidling af reformationens betydning og virkningshistorie. Hjemmesiden
www.luther2017.dk informerer om reformationsjubilæet og om de mange forskellige aktiviteter.
Hvert af folkekirkens stifter har nedsat reformationsudvalg, der på mange forskellige måder markerer
reformationsjubilæet regionalt og lokalt, og præsidiet samarbejder med disse stiftsudvalg. Desuden
markerer en række folkelige og folkekirkelige organisationer reformationsjubilæet. Her ser præsidiet det
som sin opgave at inspirere og støtte.

Nationale markeringer
På jubilæumsdagen den 31. oktober 2017:




Der arbejdes på en officiel markering på Christiansborg i Landstingssalen
Der arbejdes på en jubilæumsforestilling i Danmarks Radios Koncertsal
Gudstjenester i domkirkerne

Folkekirkens fælles festgudstjeneste i anledning af reformationsjubilæet afholdes i Haderslev Domkirke
pinsedag, den 4. juni 2017.

Nationale projekter










Luther-opera uropføres i Erfurt 2017 i samarbejde med Den kgl. Opera. Den københavnske
premiere finder sted i efteråret 2017.
Formidlingskonference 20. – 21. maj i 2017 på Aarhus Universitet, i samarbejde med Aarhus
Universitet.
Kunstudstilling ”Døren” under medvirken af 27 danske kunstnere. Fernisering i Rundetårn forår
2017. Vises fire steder i Danmark samt i Wittenberg.
Udgivelse af katalog over ny evangelisk kirkekunst.
Forskningsbaseret bogprojekt ”Reformationen som kirkeligt og kulturelt program” som fælles
initiativ fra det teologiske fakultet ved Københavns Universitet samt det teologiske fagområde ved
Aarhus Universitet.
Præsidiet har taget initiativ til udarbejdelse af en række ”kant-papirer” med i alt 16 temaer, som
kan bruges til formidling af reformationen af oplysningsforbundene, spejderbevægelsen, de
gymnasiale uddannelser m. fl.
Reformationsrelaterede udgivelser under udgivelsesrækken ”Tænkepauser”, Aarhus Universitet









Udstilling på Det Kongelige Bibliotek om ”reformationen 1517 – 2017”
Udarbejdelse af undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Vandreudstilling i samarbejde med Historisches Museum i Berlin og Luther-Stiftung i Erfurt om
”Livet omkring præstegården”.
Bogudgivelsen ”Fra konflikt til fællesskab” som er en dansk oversættelse af en bog, udgivet af den
lutherske/romersk katolske kommission for kirkens enhed.
Sangprojekt, ”Sangens Hus i Herning” med det formål at sætte fokus på salmesangen og den
folkelige sang som en afgørende og stadig levende del af reformationens virkningshistorie i
Danmark.
Tegneserie på forlaget ALFA om Luther og hans liv.

Desuden er der ansøgt om fondsstøtte til en række projekter, der på forskellig vis sætter fokus på
reformationen og dens betydning for det danske samfund, herunder







”Vi lytter til Luther”. Luthers liv, tanker og betydning fortalt for børnefamilier med historier, små
videofilm og nye sange af Sigurd Barrett.
Oratorium skabt i et samarbejde mellem Nord- og Sydslesvig med danske og tyske medvirkende.
”Luther på Slottet”. Fællesprojekt for unge melle. 7. klasse og 3.g. i et samarbejde mellem Dansk
Skoletjeneste, Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde og Dansk Kirke i Sydslesvig.
Et landsdækkende rollespil for voksne.
Forskningsprojekt ”Den sekulære Lutherdom”. En kortlæggelse af det særligt lutherske i
danskernes mentalitet i dag.
Projekt ”Luther-Rosen”. En reformationsfejring med salmesang og korsang.

Projekt ”Reformation/Renaissance/Rock”. Formidling af reformationen og dens musikalske betydning
gennem rytmisk musik. Folkekirkens stifter
Alle stifter har nedsat jubilæumsudvalg, som holder årligt netværks-/inspirationsmøde på FUV i
Løgumkloster, næste gang 8.-9. januar 2016.

Universiteterne
Fælles for AU og KU i samarbejde med rep. fra folkekirken:
Dansk Lutherforum: To årlige seminarer i henholdsvis Aarhus og København
(http://www.facebook.com/DanskLutherforum)
Aarhus Universitets kontaktperson: Lektor Bo Kristian Holm (teobh@cas.au.dk).
Fælles for AU og KU i samarbejde med rep. fra folkekirken:
Dansk Lutherforum: To årlige seminarer i henholdsvis Aarhus og København
(http://www.facebook.com/DanskLutherforum)

Aarhus Universitet
Kontaktperson: Lektor Bo Kristian Holm (teobh@cas.au.dk).

For mere information, se http://reformation.au.dk (generelt om reformationsaktiviteter på AU)
og http://reformatoriskteologi.au.dk (specifikt om forskningsenheden ”Reformatorisk Teologi og
Konfessionskultur”)
Udgivelser:
A. 2-binds antologi om reformationen som det 16. århundredes kulturrevolution, red. Ole Høiris & Per
Ingesman (AU), Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
B. Antologi ”Lutherrenaissance Past and Present”, red. C. Helmer (Chicago) & B.K. Holm (AU), Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 2015 (er udkommet).
C. Antologi “Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Kingdom as Example”, red. Nina
Koefoed & Bo Holm (AU), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
D. Antologi: “Lutheran Confessional Cultures in Early Modern Germany and Scandinavia” (Internationalt
forlag)
Undervisning og formidling:
A. Reformationssite med nye reformationshistorier hver uge (http://reformatin.au.dk)
B. Garanti for undervisning i reformationsrelaterede emner i hvert semester frem til 2017.
C. Særlige undervisningsaktiviteter forud for og i forbindelse med Fuldmåne-arrangementet Rethink
Reformation 31. oktober under Kulturby Aarhus 2017.
Forskningsaktiviteter (Konferencer og netværk)
Netværk: LUMEN (Lutheran Mentality and the Nordic). Tværfakultært forskningsnetværk på AU (2015-16).
Konference: Lutheran Confessional Cultures in Early Modern Germany and Scandinavia, 21.-22. Januar 2016
Konference m.m.: Rethink Reformation 2017: Borgerinddragende event 31. oktober på Bispetorv
(Fuldmånearrangement under Kulturby Aarhus 2017). Efterfølgende international konference på AU 1.-3.
november.

10 gange 3 t., FS 2017 (Hans Raun Iversen m.fl.)
Luthers kirkebegreb – læsning af nyoversatte tekster
10 gange 3 t., ES 2017 (Anna Vind, Steffen Kjeldgaard-Pedersen m.fl.)
Aktiviteter:
RefoRC-konferencen 2016: København er den 25.-28. maj 2016. Læs mere om RefoRC og besøg deres
officielle hjemmeside her.
Den 13. Internationale Lutherkongres: i Wittenberg 2017.
Københavns Universitet
Kontaktperson: Professor MSO Anna Vind (av@teol.ku.dk)

For mere information om det hele, se: http://reformation.teol.ku.dk/
Udgivelser:
A.

En dobbeltsproget udgave af centrale Luthertekster (lat/ty/da)

B.

3-bindsværk om 'Reformationen som kirkeligt og kulturelt program', red. Niels Henrik Gregersen (KU)

& Carsten Bach-Nielsen (AU).
C.

Antologi om 'Lutherreception in Denmark in the 20th Century'

D.

Monografi om 'Danmark og Luther i 500 år'

Undervisning:
Luthers brug af Bibelen
10 gange 3 t., FS 2016 (Jesper Høgenhagen, Thomas Hoffmann m.fl.)
Protestantismens blinde vinkler
To uger à 20 t. i august 2016 (Bent Flemming Nielsen, Christine Põder og Marlene Ringgard Lorensen)
Rudolf Ottos læsning af Luther
10 gange 3 t., ES 2016 (Jakob Wolf)
Den danske præst – en luthersk præst?
10 gange 3 t., FS 2017 (Hans Raun Iversen m.fl.)
Luthers kirkebegreb – læsning af nyoversatte tekster
10 gange 3 t., ES 2017 (Anna Vind, Steffen Kjeldgaard-Pedersen m.fl.)

Aktiviteter:
RefoRC-konferencen 2016: København er den 25.-28. maj 2016. Læs mere om RefoRC og besøg deres
officielle hjemmeside her.
Den 13. Internationale Lutherkongres: i Wittenberg 2017.

Folkekirkens stifter
Alle stifter har nedsat jubilæumsudvalg, som holder årligt netværks-/inspirationsmøde på FUV i
Løgumkloster, næste gang 8.-9. januar 2016.

Aalborg stift:










Årlige gudstjenester på reformationsdagen (karavane) – Sæby, Vestervig, Visborg, Børglum kloster.
afsluttende m. Budofi 311017.
Luther-rejser (3-4 om året frem til 2017)
3 slags Luther-øl (som sælges med reformations-info og Den lille katekismus)
Udskrivning af prisopgave om reformationen i stiftet
Udgivelse af nyoversættelser af de 95 teser og katekismen, m.m.
Har plantet træ i Luther-Garten Wittenberg 2014, og der plantes et parallel-træ i Aalborg stift
Folkekirkens Hus med mange arrangementer (foredrag. studiekredse, Tisch-reden mm.)
Mange arrangementer lokalt i Stiftet
Projekter planlagt:
o 3 kantategudstjenester i Budolfi
o Ny kantate af John Frandsen (til sept. 2017)
o Aftale m. symfoniorkestret om reformationskoncert.
o Diakonalt projekt ”Folkekirkens Familiestøtte. ”

Se http://aalborgstift.dk/udvalg/reformationsudvalg/

Århus stift:













Teaterstykke i Domkirken samt 3 andre kirker, i samarbejde med Svalegangens teater
(fuldmåneprojekt u. Kultur-by2017). Arbejdstitel ’Slip gudstjenesten fri’. Evt. også opførelse i andre
jyske domkirker.
Stort offentligt arrangement på Store Torv 31.10.17 – efterfulgt af 2 dages seminar ’Reformationen
og Europas fremtid’ (et af Kulturhovedstadens ’Rethink’-projekter)
Alle provstier afholder koncerter med Luther-salmer i nutidigt melodiudtryk (’Den danske
salmeduo’). Udgives som CD.
Roadshow til gymnasier og ungdomsuddannelser, med en kendt musiker.
Planlagt foredragskatalog med forskellige foredrag u. hovedoverskift ’Hvad skal vi bruge Luther til i
dag? ’ i samarbejde med FOF.
2-dages kurser med henblik på foredrag.
Stiftsårbog 2016 grundtema ’Hvordan kan vi være lutherske i dag?’ + formidling af lokal
reformationshistorie.
Elektronisk magasin (operatør: Folkekirkeinfo)
’Stickers’ til bilen
Silkeborg Provsti: 2-dages totalteater ved Tvilum kirke i samarbejde med Silkeborg højskole
Tilbud til VIA/sygeplejeuddannelsen om Etik.








Luthersk og protestantisk musik og sang – i samarbejde med Musikkonservatoriet og Aarhus
Domsogn.
Evt. udgivelser i samarbejde med AUs forlag
Samarbejde ml regionens skoletjenester om Lutherprojekter
Samarbejdspartnere: Teologiens døgn, Århus festuge 2017. Musikkonservatoriet, Sangkraft Århus,
Kulturhovedstad 2017 med temaet ’Rethink’, FOF, Fagområdet ’Teologi’ på ÅU.
Alle provstier afsætter midler til den fælles fejring (1.7 mio).
Særligt site på stiftets hjemmeside.

Viborg stift:















Der afholdes centrale reformationsgudstjenester 2015-17 (Herning, Lemvig, Viborg).
Deltager i ’Reformation – Stationenwege’ – med port på offentligt sted (siden i Wittenberg), besøg
af ’historio-mobil’.
I 2017 plantes reformationseg på Nytorv som paralleltræ til stiftets træ i Wittenberg.
Uge-universitet om reformationen i 2017 i Viborg By (på ’Snapstinget’ 2016 og 2017) – 4 foredrag v.
fyraftensmøder efterfulgt af aktiviteter og spisning.
Voksenundervisning i provstierne. 4 x tre aftner for menighedsrådsmedlemmer: ’Luther – hvem var
han, hvad ville han?’
Stiftets udvalg anmodes om at have reformationen i fokus for deres arbejde frem til 2017
Landemode 2016 og stiftsmøde 2017 om reformationen.
Hans Tausen-historien (også oversat til tysk).
Klassisk musik i Viborg - Domkirkemusik Aalborg Symfoniorkester opfører Reformationssymfonien
af Mendelsohn. Teater: Svalegangens forestilling – ell. Hans Tausens Hat
Luther-rejse 23.-27. maj 2016
Der etableres hjemmeside u. stiftshjemmesiden med bl.a. idekatalog til sogne.
Kontakt til alle museer. Kontakt til bibliotekerne. Inddragelse af skoletjenesterne.
Samarbejde med Viborg by (som har flere planer), byen satser på ’ Snapstinget’.
Ønske om inddragelse af animations-miljøet.

Ribe stift:











Provstirepræsentanter i udvalg er lokale ambassadører.
Folkeligt skuespil af Sten Kaalø..
Stort debatarrangement med inddragelse af stiftets borgmestre om ”Det tredje regimente - Den
borgerlige offentlighed og den reformatoriske udfordring”
Festgudstjeneste 311017 med tilhørende Bier-fest
Har plantet træ i Wittenberg.
”Thomissøns Påske ” – Rekonstruktion af luthersk gudstjeneste anno 1560 (opføres 18. og 19. april
2015 i Slesvig og Ribe Domkirker.)
Skoletjeneste arbejder med læsedrama.
Kontakt til Jydske Vestkysten om et reformationstillæg
Laver to reformationsøl - Ribe Bryghus.
Udstilling om Luther og jøderne. Skal op i Løgumkloster.



Foredragsrække på Flensburgs Universitet m.v.

Haderslev stift:






























Årlig reformationsgudstjeneste og konference primo oktober, i 2014 Ref. og politik (med kirke- og
kulturministeren), i 2015 Reformation og billede (m. Peter Brandes m.fl.).
Wittenberg er venskabsby.
Reformations-byfest, gennemført hvert år siden 2003.
Samarbejde m. lokalhistoriske arkiver, højskoler, museer, med Den Tyske Kirke (Nordkirche) og
Dansk Kirke i Sydslesvig.
Stiftsmagasin 2012 og igen 2014 med reformationstema (studiekredsmateriale).
Rollespil for konfirmander (Luthers Nøgle).
Alle nye præster i stiftet deltager i introkursus i Wittenberg (første gang juni 2015).
2 stiftsrejser i 2015.
Har plantet træ i Luther-Garten, Wittenberg 2011 – paralleltræ ved Haderslev-bispegård.
Er marts 2015 tildelt titlen ’Reformationsstadt Europas’ (GEKE) – sammen med ca. 40 andre byer
Deltagelse i skandinavisk-tysk netværk af reformationsbyer.
Teatret Møllen arbejder i samarbejde med Svalegangen i Aarhus og Carte Blanche i Viborg på en
eller flere forestillinger.
Udstillinger
Sangakademiet markerer salmebogens og fællessangens fødsel. Blandt mulighederne er en
foredragsrække, arrangementer med folkelig fællessang og fællesarrangementer for kommunens
mange kor.
Kirke- og Reformationsvandringer
Studiedag 26. okt. 2017 på UC Syd om reformationens betydning for pædagogik og didaktik.
Landsdækkende invitation
Studiegrupper i provstierne.
Merchandise: Kollektion af smykker med reformationsmotiv – i samarbejde med lokal sølvsmed (se
stiftets hjemmeside)
Det lille teater spiller i Varnæs kirke november 2015.
Europæisk reformationsby - Haderslev er pt den eneste. Man andre kan komme med. .
Kommunen har afsat 2 mio. kr. - brugt til "Luther Akademi" som er en videreuddannelse af
gymnasier og skolers lærer og bibliotekarer + guider i byen. 2 dage og en studietur - ca. 40
deltagere.
Biskoppen holder møde med borgmestrene fra alle byer i stiftet (7 stk). Om asyl og
reformationsjubilæet.
Museums samarbejde
Artikelserie til ugeaviserne.
lavet et logo for byen og 500 året.
Reformationsvandringer i byen - der er lavet munkedragter, som både konfirmander og voksne går
i.
2017 skal være et folkeoplysningsår.

Fyens stift:











Hver måned i 2017 har sin ”signaturbegivenhed”:
o januar: Nytårskur for beslutningstagere, øl- og madprojekt. februar: Plantning af
æbletræer i alle sogne i forbindelse med fastelavn (paralleltræer til træet i Luther-Garten i
Wittenberg)
o marts: Salmesang i fortid, nutid og fremtid,
o april: Præstegårdsprojekt i Den fynske Landsby samt ’åbne præstegårde’
o maj: Teater på offentlige steder i hele stiftet (’Ud m. Luther’),
o juni: Luther-pilgrimsvandringer, grundlovsarrangementer m. Luthers indflydelse på
demokratiet,
o juli: Mobilt klokkespil rundt i sommerlandet.
o august: Evt deltagelse i blomsterfestival m. Luther-rose, Luthercitater på bannere,
o september: Kirkens døgn den 8-9. september med reformationsarrangementer i hele
stiftet,
o oktober: 31. oktober: Festgudstjeneste i Odense Domkirke
o november: Evt koncert med Odense Symfoniorkester
o december: 1500tals mad, stafetten videre til 2036 evt. fra Nyborg Slot.
Undervisningsmateriale til skoler
Særligt site på stiftets hjemmeside åbner 2015 blandt andet med liste over foredragsholdere.
Luther-rejser.
Har plantet træ i Luther-Garten Wittenberg 2014
Reformationsfestlighederne skal udbredes til hele stiftet som en folkelig begivenhed. Alle provstier
har nedsat reformationsudvalg, og der er nedsat et udvalg som laver inspirationsmateriale til
”Kirkens Døgn”.
Nyborg by arbejder med særskilt markering af Nyborg som landets reformations-’hovedstad’;
museumsdirektør medlem af stiftsudvalg.
Samarbejde med byens museer, for eksempel mediemuseet med udstilling om bogtrykkerkunsten

København stift:
Der er planer om mange forskellige projekter og markeringer på alle niveauer i folkekirken i Københavns
Stift. Heriblandt kan nævnes:












Salmesangsarrangementer
Matinérække med afsæt i lutherske salmer
Undervisningsforløb fra skoletjenesterne i Københavns gader
Gæsteskuespil
Koncerter
Festgudstjeneste i Københavns Domkirke
Reformations- og temagudstjenester
Bogudgivelser
Udgivelse af materialer til brug for studiekredse og i undervisningssammenhænge
Studiekredse
Foredrag

Desuden arbejdes der bl.a. på følgende ideer:



Teaterforestillinger, kunstudstillinger og forelæsningsrækker i samarbejde med kulturinstitutioner i
København
Magasin om reformationens nutidige relevans

Roskilde stift:






















Plantning af Luther-æbletræer i alle sogne.
Har plantet træ i Wittenberg.
Musikarrangementer i Domkirken i samarbejde med Kirkemusikskolen.
Udstilling fra Stiftsbiblioteket og andre ’lærde bogsamlinger’ (evt. i samarbejde m. Haderslev
Katedralskole-bibliotek.
Tilknytning til træplantningsprojekt i Cambodia (Skovplantning – i samarbejde med Grøn Kirke)
Konfirmand-event og religionspædagogisk projekt for 2017 i samarbejde med Rollespilsakademiet.
Kontakt til Roskildefestivalen
Seminar i samarbejde m. Lunds stift om Lutherreceptionen i Sverige og DK (Grundtvig og Nathan
Söderblom)
Konference/Seminar om international Luther-læsning i samarbejde med Danmission
Lydspor fra reformationen (Per Vibskov)
Kirkemusik med besøg af kor fra kirker m. luthersk baggrund fra Brasilien, Afrika og Asien
Lutherkabaret ’Hva’ så, Luther’
Roskildes egen reformationshistorie. Kulturelle spor. Byvandringer og foredrag.
Ideer: Diverse andre ting for konfirmander (f.eks. brætspil)
’Den levende julekalender’ – Tersløse sogn
Power point-show til konfirmationsforberedelsen.
Udviklingsprojekt omkring luthersk/reformatorisk spiritualitet.
Katalog ’Luther ---’ (eks. Luther kvinder, Luther krop osv.)
Noget om kunstforståelse
Hjemmeside med årshjul – kirkeapp. Evt. Web-TV
Slagelse provsti:
o Der tilbydes en studietur (tidsmæssigt så tæt på jubilæet som vel muligt) for alle
interesserede i provstiet (ikke kun præster) ”I Luthers fodspor”,
o Der etableres et samarbejde med FU Slagelse om en foredragsrække vedr. reformationens
indførelse i Danmark, dens samfundsmæssige betydning og dens indflydelse på
kirkemusikken, specielt vedr. Hans Tausen – ”den danske Luther”, som vi lokalt har særlige
aktier i.
o Der etableres et samarbejde med Skole / kirke – tjenesten vedr. udarbejdelse af og tilbud
om undervisningsforløb.
o Vi spørger om betydningen af Den augsburgske Bekendelse for Folkekirken i dag,
o g dertil kommer et mangfoldigt udbud af lokale tilbud i -16 og -17 i samarbejde med lokale
organister og kor:
o Salmesangsaftener med fokus på reformation og musik og salmer
o Studiekredse vedr. vor kristne identitet: ”Hvad er det at være luthersk?

Lolland-Falster stift:











Festgudstjeneste 31/10 2017, gerne med en fælles liturgi for hele folkekirken. JSB’s
reformationskantate nr. 80 – og reformationsgudstjenester i alle kirker.
Vil plante træ i Luther-Garten i Wittenberg og lokale egetræer ved alle præstegårde
Samarbejde med Teologi-højskolen, Fuglsang, kirkemusikskolen
Vil gerne samarbejde om foredragsrækker eller udgivelser.
Vil opspore lokale personer med tilknytning til reformationen.
Land Art – Lys over Lolland
Ideer: Middelaldermad
Fortælle den lokale reformationshistorie
Korbesøg fra Mecklenburg
’Teser til tiden’.

Helsingør stift:
Overordnet målsætning:
Gøre Luther kendt for den menige mand – Luthers spiritualitet og eksistentialitet som en mulighed i dag.











Forslag til fælles liturgi for reformationsgudstjenester i alle sogne fra 2015
(tema 2015: sola scriptura, 2016: sola fide, 2017: sola gratia)
Studiekredsmateriale til 3-4 studiekredsaftener per år til de nævnte temaer
(2015: sola scriptura, 2016: sola fide, 2017: sola gratia)
Gudstjenestemateriale for reformationsgudstjenesten 2015 samt studiekredsmateriale til tre
arrangementer om Sola Scriptura / Luthers skriftsyn og vores tilgang til Bibelen i dag er tilgængelige
på DAP / Helsingør Stift / inspirationsmateriale til reformationsfejring 2017.
Oplæg til præsterne til (familie)temagudstjenester.
Inddrage vigtige kirker i stiftet: Frederiksborg slotskirke (1617), Torslunde-alteret.
Undervisning og formidling via skoletjenesterne. Konfirmand-event på Frilandsmuseet.
Konkurrence: skriv din ’egen’ Luthersalme. Kirkemusik-program.
Samarbejde med Teatret i Helsingør – Den danske Skueplads

Færøerne (3mands-udvalg m. repræsentantskab):








Lægmandsgudstjenesterne og salmesangen som særlige færøske udslag af reformationen.
Nordens Hus bestilt en uge i 2017 (med udstillinger, foredrag og koncerter – og besøg af skoler og
gymnasieelever)
Færøernes universitet har ansat lektor i kirkekundskab, der bl.a. skal arbejde med luthersk identitet
i Færøernes kirkeliv (katekismus-tradition, salme-tradition, fastegudstjenester m. Bugenhagentekst)
Oversættelse af Luther-salmer til færøsk
Udgivelse af Luther-tekster på færøsk.
Komponister opfordres til at skrive med udgangspunkt i de gamle færøske melodier til Luthersalmer.



Samarbejde med Færøernes symfoniorkester (Bach-kantater)

Grønland:






Genudgivelse af Martin Luther: kristumiutut inûneq (lille bog om Luther (1959) m. uddrag fra 4
værker).
Sofie Petersen skriver artikel om Luther-salmerne på grønlandsk.
Evt. oversættelse af en dansk folkelig bog om Luther og reformationen.
Museer, biblioteker og skoler kontaktes med henblik på jubilæet.
Har haft præst i Wittenberg med henblik på formidling.

Dansk Kirke i Sydslesvig:






Ny dansk-tysk salmebog (udgives 2015)
Vandring m. Luther i Slesvig (for de danske skolers ældste elever)
Musical for konfirmander (og evt. minikonfirmander) ved Randi Korsgaard
Luther på Slottet (Gottorp) – levendegjort genfortælling af Luther-historien? ('Luther på
Flensborghus').
Diverse samarbejde med Nord-Kirche.

Folkekirkelige aktører
www.folkekirken.dk: udarbejder diverse inspirations- og støtte-hjemmesider for folkekirkelige
jubilæumsaktører.
FUV (tidl.TPC):











Afholder årligt kursus med reformationstematik.
o 2013: Hvad er der at fejre.
o 2014: Reformation og politik.
o 2015: De europæisk reformationer (i samarb. med Brian McGuire)
o 2016 Praktisk-teologiske effekter af reformationen.
Arrangerer årligt inspirationsforum med alle folkekirkelige aktører i samarbejde med folkekirkens
teologiske rådgiver vedrørende reformationsjubilæet.
Netværk for stiftsudvalg aktører i samarbejde med folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende
reformationsjubilæet.
Tema inddrages i centrets netværk (fx gymnasiepræster, KMS).
Reformationsjubilæet bruges i præsternes videreuddannelse (fx marts 2015).
Udgiver danske udgave af Luther Breviar (2015?) med luthercitater til hver dag.
Konference om Kierkegaard og Luther.
Udgivelse af materiale til uddannelse af "husfædre og -mødre" (jf. Den ll. Katekismus).
Voksenkatekumenat (i samarbejde med 2 præster)

Konfirmandcentret: Kæmpe-plakat med Luthers Liv. Ideer til inddr. af Luther i undervisn. (som ’Tesedør’,
’Stjerneløb’).

Skoletjenesternes Landsnetværk:




Udvikler dels et landsprojekt for 4. - 6. kl. i samarbejde med Sangens Hus samt Nationalmuseet og
et netværk af andre museer.
Udvikler et regionalt projekt for 8. - 10. kl. med rollespil i indre by (Kbh.).
Landsnetværkets medarbejdere har været på studietur til Wittenberg og laver studietur til Asissi
(for at forstå den katolske middelalderkirke). Kontakt til ’Avisen i Undervisningen’ – er ikke klar til
tema2017 endnu.

Rollespil for konfirmander: Haderslev, Ribe og Aarhus Stifter har provsti-vise opførelser af ’Luthers nøgle’.
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd:




Tematiserede reformationsjubilæet på årsmøde 2014.
Fælles-dokumentet ’From Conflict to Communion’, oversat til dansk.
Udgivelse af postkort ’Kvinder i reformationen’.

Folkekirkens Mission: rejser til unge lutherske kirker.
Folkekirke og Religionsmøde: har i 2014 udgivet temahæfte: Religionsteologi m. luthersk fortegn.
Desuden har en lang række kirkelige organisationer taget initiativer i forbindelse med reformationsjubilæet.

