Reformationsarrangementer i Aabenraa Provsti:
30. januar 2017

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur
30. jan. 2017 kl. 16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog? S
øger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.
I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i
hver måned fra januar til oktober.
30. januar kl. 16.30: Provst Kirsten Sønderby om Reformationen og sproget.
Ingen tilmelding – gratis adgang

02. februar 2017

"Katharine Luther - Munkens Brud"
02. feb. - 04. feb. 2017
Sct. Nicolai-kirken, Aabenraa.
Skoletjenesten i Aabenraa har booket "Katharina Luther – Munkens Brud" som en
forestilling, der tilbydes 4.-6. klasserne i Aabenraa Kommune.
Detaljer følger

27. februar 2017

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur
27. feb. 2017 kl.16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog?
Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.
I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag.
Foredragene finder sted den sidste mandag i hver måned fra januar til oktober.
27. februar kl. 16.30: Sognepræst i Bjolderup og Uge, Allan Helmer Madsen, om
Reformationen og individet: ”Hvorfor er vi så enestående”
Ingen tilmelding – gratis adgang

05. marts 2017

Grænsesognenes Vintermøde i Burkal Kirke og St. Jyndevad
Forsamlingshus
05. mar. 2017 kl. 14:00 - 17:00 | Burkal Kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus
Kl 14.00: Gudstjeneste ved Biskop Marianne Christiansen.
Kl 15.15: Fælles kaffebord i St. Jyndevad forsamlingshus.
Derefter taler biskop emeritus Karsten Nissen fra Aabenraa over emnet: Skal
Reformationen virkelig fortsætte?
Martin Luther og hans betydning for os i dag.
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen
på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende
år forandrede kirke og samfund i en stor del af Europa.
I foredraget vil Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og
især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens
forkyndelse.
Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for
det danske samfund.

27. marts 2017

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur
27. mar. 2017 kl. 16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog?
Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.
I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i
hver måned fra januar til oktober.
27. marts kl. 16.30, Sognepræst i Løjt Anette Jensen: Reformationen og public relation.
Luthers PR-medarbejder Lucas Cranachs betydning for Reformationens udbredelse
Ingen tilmelding – gratis adgang

30. marts 2017
Studiekreds om Martin Luther
1. afsnit ”Befrielse”
Overalt i verden, ikke mindst i Europa markeres 500 året for Reformationen.
I Løjt og Genner vil vi markere Lutheråret gennem en studiekreds, hvor vi går tæt på nogle af Luthers
hovedsynspunkter. Vi tager udgangspunkt i tidligere biskop Niels Henrik Arendts lille bog om Luther, som er

særdeles velegnet til studiekredsbrug. Bogen udkom kort efter Arendts død. Dens titel er ”Frihed. Martin
Luther i kortform”. Bogen består af 5 afsnit.
1. afsnit har titlen ”Befrielse” – hvilket antyder den befrielse Luther følte, da han erkendte, at mennesket
ikke skal gøre sig fortjent til Guds nåde og heller ikke kan gøre en mængde gode gerninger for at opnå
denne frihed.
2. afsnit har overskriften ”Den store forudsætning” - om den almægtige- og den afmægtige Gud.
3. afsnit hedder ”Ordet og sværdet” – om forholdet mellem kristendom og politik.
4. afsnit har titlen ”Hverdagen” – Luthers syn på dagliglivets udfordringer, som var båret af sund fornuft og
appetit på livet.
5. afsnit har overskriften ”Forandring kommer udefra” – Luthers bibelsyn og syn på teologien.
Vi vil gennemgå de 5 afsnit over 5 torsdag aftener. Ledere af studiekredsen er Dorthe Esbjørn Holck og
Anette Jensen. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen og koster 130 kr.
Datoer: 30. marts, 20. april, 1. juni, 31. august, 28. september
Tid og sted: Konfirmandhuset i Løjt kl. 19.30
Tilmelding: senest d. 17. marts til Anette Jensen: aneje@km.dk Mobil: 51856512

20. april 2017
Studiekreds om Martin Luther
2. afsnit ”Den store forudsætning”
Overalt i verden, ikke mindst i Europa markeres 500 året for Reformationen.
I Løjt og Genner vil vi markere Lutheråret gennem en studiekreds, hvor vi går tæt på nogle af Luthers
hovedsynspunkter. Vi tager udgangspunkt i tidligere biskop Niels Henrik Arendts lille bog om Luther, som er
særdeles velegnet til studiekredsbrug. Bogen udkom kort efter Arendts død. Dens titel er ”Frihed. Martin
Luther i kortform”. Bogen består af 5 afsnit.
1. afsnit har titlen ”Befrielse” – hvilket antyder den befrielse Luther følte, da han erkendte, at mennesket
ikke skal gøre sig fortjent til Guds nåde og heller ikke kan gøre en mængde gode gerninger for at opnå
denne frihed.
2. afsnit har overskriften ”Den store forudsætning” - om den almægtige- og den afmægtige Gud.
3. afsnit hedder ”Ordet og sværdet” – om forholdet mellem kristendom og politik.
4. afsnit har titlen ”Hverdagen” – Luthers syn på dagliglivets udfordringer, som var båret af sund fornuft og
appetit på livet.
5. afsnit har overskriften ”Forandring kommer udefra” – Luthers bibelsyn og syn på teologien.
Vi vil gennemgå de 5 afsnit over 5 torsdag aftener. Ledere af studiekredsen er Dorthe Esbjørn Holck og
Anette Jensen. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen og koster 130 kr.
Datoer: 30. marts, 20. april, 1. juni, 31. august, 28. september
Tid og sted: Konfirmandhuset i Løjt kl. 19.30
Tilmelding: senest d. 17. marts til Anette Jensen: aneje@km.dk Mobil: 51856512

24 april 2017

Foredragsrække: Reformationen - dannelse og kultur
24. apr. 2017 kl. 16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog?
Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.
I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i
hver måned fra januar til oktober.
24. april kl. 16.30: Historiker Lars Henningsen om Reformationen, Kirken, Folket og
liturgien.
Ingen tilmelding – gratis adgang

29. maj 2017

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur
29. maj 2017 kl. 16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog?
Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.
I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i
hver måned fra januar til oktober.
29. maj kl. 16.30: Sognepræst i Rise, Helle D. Asmussen om ”Hvorfor er vi så flittige” –
om Reformationen og arbejdet.
Ingen tilmelding – gratis adgang

1. juni 2017 2017
Studiekreds om Martin Luther
3. afsnit ”Ordet og sværdet”
Overalt i verden, ikke mindst i Europa markeres 500 året for Reformationen.
I Løjt og Genner vil vi markere Lutheråret gennem en studiekreds, hvor vi går tæt på nogle af Luthers
hovedsynspunkter. Vi tager udgangspunkt i tidligere biskop Niels Henrik Arendts lille bog om Luther, som er
særdeles velegnet til studiekredsbrug. Bogen udkom kort efter Arendts død. Dens titel er ”Frihed. Martin
Luther i kortform”. Bogen består af 5 afsnit.

1. afsnit har titlen ”Befrielse” – hvilket antyder den befrielse Luther følte, da han erkendte, at mennesket
ikke skal gøre sig fortjent til Guds nåde og heller ikke kan gøre en mængde gode gerninger for at opnå
denne frihed.
2. afsnit har overskriften ”Den store forudsætning” - om den almægtige- og den afmægtige Gud.
3. afsnit hedder ”Ordet og sværdet” – om forholdet mellem kristendom og politik.
4. afsnit har titlen ”Hverdagen” – Luthers syn på dagliglivets udfordringer, som var båret af sund fornuft og
appetit på livet.
5. afsnit har overskriften ”Forandring kommer udefra” – Luthers bibelsyn og syn på teologien.
Vi vil gennemgå de 5 afsnit over 5 torsdag aftener. Ledere af studiekredsen er Dorthe Esbjørn Holck og
Anette Jensen. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen og koster 130 kr.
Datoer: 30. marts, 20. april, 1. juni, 31. august, 28. september
Tid og sted: Konfirmandhuset i Løjt kl. 19.30
Tilmelding: senest d. 17. marts til Anette Jensen: aneje@km.dk Mobil: 51856512

31. juli 2017

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur
31. juli 2017 kl. 16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog?
Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.
I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i
hver måned fra januar til oktober.
31. juli kl. 16.30: Sognepræst i Aabenraa Jens Kvist: Var Reformationen en fejltagelse?
Ingen tilmelding – gratis adgang

28. august 2017

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur
28. aug. 2017 kl. 16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog?
Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.

I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i
hver måned fra januar til oktober.
28. august kl. 16.30: Administrationschef i Aabenraa Morten Hansen om Reformationen
og oplysningen.
Ingen tilmelding – gratis adgang

30. marts 2017
Studiekreds om Martin Luther
4. afsnit ”Hverdagen”
Overalt i verden, ikke mindst i Europa markeres 500 året for Reformationen.
I Løjt og Genner vil vi markere Lutheråret gennem en studiekreds, hvor vi går tæt på nogle af Luthers
hovedsynspunkter. Vi tager udgangspunkt i tidligere biskop Niels Henrik Arendts lille bog om Luther, som er
særdeles velegnet til studiekredsbrug. Bogen udkom kort efter Arendts død. Dens titel er ”Frihed. Martin
Luther i kortform”. Bogen består af 5 afsnit.
1. afsnit har titlen ”Befrielse” – hvilket antyder den befrielse Luther følte, da han erkendte, at mennesket
ikke skal gøre sig fortjent til Guds nåde og heller ikke kan gøre en mængde gode gerninger for at opnå
denne frihed.
2. afsnit har overskriften ”Den store forudsætning” - om den almægtige- og den afmægtige Gud.
3. afsnit hedder ”Ordet og sværdet” – om forholdet mellem kristendom og politik.
4. afsnit har titlen ”Hverdagen” – Luthers syn på dagliglivets udfordringer, som var båret af sund fornuft og
appetit på livet.
5. afsnit har overskriften ”Forandring kommer udefra” – Luthers bibelsyn og syn på teologien.
Vi vil gennemgå de 5 afsnit over 5 torsdag aftener. Ledere af studiekredsen er Dorthe Esbjørn Holck og
Anette Jensen. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen og koster 130 kr.
Datoer: 30. marts, 20. april, 1. juni, 31. august, 28. september
Tid og sted: Konfirmandhuset i Løjt kl. 19.30
Tilmelding: senest d. 17. marts til Anette Jensen: aneje@km.dk Mobil: 51856512

25. september 2017

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur
25. sep. 2017 kl. 16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog?
Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.

I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i
hver måned fra januar til oktober.
25. september kl. 16.30: Organist i Aabenraa Juliane Ilgner: Om Reformationen og
musikken.
Ingen tilmelding – gratis adgang

30. marts 2017
Studiekreds om Martin Luther
5. afsnit ”Forandring kommer udefra”
Overalt i verden, ikke mindst i Europa markeres 500 året for Reformationen.
I Løjt og Genner vil vi markere Lutheråret gennem en studiekreds, hvor vi går tæt på nogle af Luthers
hovedsynspunkter. Vi tager udgangspunkt i tidligere biskop Niels Henrik Arendts lille bog om Luther, som er
særdeles velegnet til studiekredsbrug. Bogen udkom kort efter Arendts død. Dens titel er ”Frihed. Martin
Luther i kortform”. Bogen består af 5 afsnit.
1. afsnit har titlen ”Befrielse” – hvilket antyder den befrielse Luther følte, da han erkendte, at mennesket
ikke skal gøre sig fortjent til Guds nåde og heller ikke kan gøre en mængde gode gerninger for at opnå
denne frihed.
2. afsnit har overskriften ”Den store forudsætning” - om den almægtige- og den afmægtige Gud.
3. afsnit hedder ”Ordet og sværdet” – om forholdet mellem kristendom og politik.
4. afsnit har titlen ”Hverdagen” – Luthers syn på dagliglivets udfordringer, som var båret af sund fornuft og
appetit på livet.
5. afsnit har overskriften ”Forandring kommer udefra” – Luthers bibelsyn og syn på teologien.
Vi vil gennemgå de 5 afsnit over 5 torsdag aftener. Ledere af studiekredsen er Dorthe Esbjørn Holck og
Anette Jensen. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen og koster 130 kr.
Datoer: 30. marts, 20. april, 1. juni, 31. august, 28. september
Tid og sted: Konfirmandhuset i Løjt kl. 19.30
Tilmelding: senest d. 17. marts til Anette Jensen: aneje@km.dk Mobil: 51856512

29. oktober 2017

Reformationsgudstjenester
29. okt. - 30. okt. 2017 i De fleste sogne
Biskopperne opfordrer til landsdækkende reformations-jubilæumsfejring.
Fejringen kan finde sted ved den lokale søndagsgudstjeneste søndag den 29. oktober
2017 holdes som en reformations- gudstjeneste og/eller, ved at der på reformationsdagen
den 31. oktober 2017 afholdes en efter- middags/aftengudstjeneste.
Der opfordres ligeledes til, at der den 31. oktober 2017 ringes med klokkerne 15 min.
enten i forbindelse med gudstjenesten eller i forbindelse med aftenringningen.
Der afholdes en reformationsgudstjeneste i samtlige domkirker på reformationsdagen den
31. oktober 2017.

30. oktober 2017

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur
30. okt. 2017 kl. 16:30 - 17:30 | Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, Aabenraa
Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor
kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole?
Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? Hvordan blev dansk vores fælles sprog?
Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets
reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et
vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur.
I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og
Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i
hver måned fra januar til oktober.
30. oktober kl. 16.30: Sognepræst i Kliplev, Michael Westh, om Reformationen og kirke i
den vide verden. Den armenske ortodokse kirke og Luther.
Ingen tilmelding – gratis adgang

31. oktober 2017

Reformationsmarkeringen nationalt
31. okt. oktober 2017 i Alle sogne
Biskopperne opfordrer til landsdækkende reformations-jubilæumsfejring.
Fejringen kan finde sted ved den lokale søndagsgudstjeneste søndag den 29. oktober
2017 holdes som en reformations- gudstjeneste og/eller, ved at der på reformationsdagen
den 31. oktober 2017 afholdes en efter- middags/aftengudstjeneste.
Der opfordres ligeledes til, at der den 31. oktober 2017 ringes med klokkerne 15 min.
enten i forbindelse med gudstjenesten eller i forbindelse med aftenringningen.
Der afholdes en reformationsgudstjeneste i samtlige domkirker på reformationsdagen den
31. oktober 2017.

* * * * *

