Ambassadørkorpsets tilbud til foredrag om reformationen
- foredragene er gratis i Viborg Stift (der betales dog transportomkostninger)

a) Pernille Vigsøe Bagge: ”Luther og ligestilling”
Luther og ligestilling
- to køn, tusinde kampe og et reformationsjubilæum.
Pernille Vigsø Bagge, tidligere folketingsmedlem og nuværende sognepræst i Løgstør-AggersborgKornum-Løgsted, tilbyder i anledning af reformationsjubilæet, i Viborg Stift i 2017, en sogneaften
om Luther og ligestilling.
Der er nærmest alle tænkelige holdninger til, om Luther, med sit opgør med pavekirke og
klostervæsen, satte kvinderne fri eller i bås.
Denne aften fortæller jeg, med tråde tilbage til Luther, reformationen og dennes virkningshistorie,
om ligestillingskampen gennem tiderne, samt om min egen tid som pige, datter, kvinde, kone,
mor, underviser, politiker og præst.
Oplæg og mulighed for efterfølgende diskussion – ganske gratis, bortset fra kørsel.
Følgende datoer kan bookes i 2017, i tidsrummet fra kl. 19.30-21.30:
Onsdag den 11. januar
Torsdag den 2. februar
Mandag den 27. februar
Onsdag den 8. marts (Kvindernes internationale kampdag)
Mandag den 24. april
Torsdag den 27. april
Mandag den 29. maj
Torsdag den 1. juni
________________
Onsdag den 13. september
Onsdag den 27. september
Onsdag den 11. oktober
Onsdag den 25. oktober
Onsdag den 8. november
Mandag den 13. november
Kontakt:
Pernille Vigsø Bagge, pvb@km.dk, telefon 23 35 20 44.

b) Johannes Lebech
1) ”Folkekirken – folkets eller fyrstens kirke”
2) ”Livsfortællingen og reformationen”
Folkekirken – folkets eller fyrstens kirke
Reformationen medførte en ny kirkeordning i Danmark. Med udgangspunkt i min viden som
historiker og min erfaring som tidligere kirkeminister vil jeg vise i hvor høj grad den nuværende
danske kirkeordning stadig bygger på reformationen.

Livsfortællingen og reformationen
Som historielærer har jeg undervist i den danske reformation i mange år. men det var først da jeg
blev udnævnt til kirkeminister, at jeg oplevede i hvor høj grad den danske reformation fra 1536
stadig afspejles i samfundet og ikke mindst i den danske folkekirke. Med udgangspunkt i
disse erfaringer vil jeg lægge op til en drøftelse af reformationens betydning for samfund og
folkekirke.
Kontakt:
Johannes Lehbech, johannes.lebech@gmail.com, telefon 22 44 79 04.

c) Christian Mejdahl: ”Min livsfortælling”
Min livsfortælling
I min fortælling vil jeg tage udgangspunkt i Danmarks dåbsattest (Jellingestenen) videre over
klostre og munke til Luther og reformationen i Danmark.
Jeg vil sige noget om reformationens betydning for det samfund, som har udviklet sig til det, vi
kender i dag.
Og så vil jeg føje nogle betragtninger til om de opgaver og oplevelser, jeg har haft som politiker set
i lyset af det foregående.
Kontakt:
Christian Mejdahl, mejdahl@live.dk, telefon 98 68 30 18.

d) Karsten Christensen: ”Tre foredrag om Luthers teologi”
Sognepræst Karsten Christensen, Harboøre tilbyder i anledning af reformationsjubilæet, i Viborg
Stift i 2017, tre foredrag om Luthers teologi:

1) Korsteologien

Luther bliver i 1518 i Heidelberg bedt om at sige lidt oms sine 95 teser (fra 31. oktober 1517) på en
anden måde. Det gør han i Heidelbergartiklerne, hvor han udvikler sin korsteologi.

2) Lov og evangelium
Skriftens to lys. Nøglen til reformatorernes bibellæsning og bibelbrug. Hvad er lovens og
evangeliets opgave?

3) Nadveren
Om Luthers vej mellem den katolske kirkes syn og de reformertes anskuelse på dette centrale
punkt.
Følgende datoer kan bookes i 2017:
Onsdag den 25. januar 2017
Onsdag den 22. februar 2017
Onsdag den 29. marts 2017
Onsdag den 10. maj 2017
Onsdag den 31. maj 2017
Onsdag den 21. juni 2017
Onsdag den 16. august 2017
Onsdag den 30. august 2017
Onsdag den 13. september 2017
Onsdag den 25. oktober 2017
Onsdag den 29. november 2017

Kontakt:
Karsten Christensen, kac@km.dk, telefon 97 83 40 09.

