
MARTIN LUTHER  
i Bogense provsti 

Musik  -  foredragsrække 

August - november 2017 

på hverdage kl. 19.30 

Malet 1872 af Ferdinand Pauwels (1830-1904) 



Johannes Lysebjerg Nissen 
Klinte kirke den 30. august 
Grindløse-Klinte-Nr. Sandager pastorat 

Historisk baggrund. 
 
Uanset om Luther slog sine teser op 
på kirkedøren eller ej, så er det i 
hvert fald sikkert, at han ikke slog 
dem op i et tomrum.  
 
Ud over afladshandlen, som var den 
direkte anledning til teserne, havde 
han mange andre forudsætninger.  
 
Både negative, i form af andre mis-
brug fra kirkens ledelse. 
 
Og positive, i form af andre tænkere 
og samfundsmæssige, tekniske og 
politiske udviklinger, der gjorde det 
muligt for Luther at blive reforma-
tor, da han blev det. 
 

Koncert: Luther Musik 
Bogense kirke den 24. august 
Bogense pastorat 

Musik og fortælling på stor-
skærm om reformationen. 
 
For at fejre reformationsåret indby-
der Bogense Kirke til Luther-
koncert.  
 
En koncert der med en visuel for-
tælling på storskærm går rundt om 
både mennesket Martin Luther, 
reformatoren og reformationen.  
 
Historien bliver fortalt med billeder, 
citater og film, mens man hører 
levende musik i kirken.  
 
Musikken der spilles, på forskellige 
trompeter og orgel, er helt fra re-
næssancen til nutidig musik kom-
poneret af kendte komponister som 
Telemann, Bach, Mozart, Dvorák, 
Carl Nielsen og Bent Fabricius-
Bjerre.  

Dorthe Zielke, trompet  
Søren Johannsen, orgel 

Johannes Nissen er sognepræst i 
Nr. Nærå-Bederslev-Uggerslev- 
Nr. Højrup pastorat 



Politik og økonomi. 
 
Luther var teologisk-kirkelig refor-
mator; men han var også social kri-
tiker og samfundsmæssig tænker. 
  
Det sidste er de færreste opmærk-
som på, fordi hans teologi og sam-
fundstænkning i den grad er vævet 
sammen.  
 
Men reformationen spejlede en 
samtidig politisk-social reformbe-
vægelse, som Jørn Henrik Petersen 
vil søge at trække frem.  
 
Han vil også spørge, om den luther-
ske socialtænkning i nogen grad 
kan gøres gældende i dagens øko-
nomiske og politiske overvejelser. 

Jørn Henrik Petersen 
Skovby kirke den 6. september 
Skovby-Ore-Guldbjerg pastorat 

Salmer. 
 
Det var vigtigt for Luther, at der 
blev skrevet nye salmer på moders-
målet, ”for at Guds Ord må blive i 
folket ved sangens hjælp”.  
  
Luther skrev selv 36 salmer, heraf 
har vi stadig de 21 i oversættelse 
eller bearbejdning i vores nuværen-
de salmebog. 
 
På billedet til venstre ses en tidlig 
udgave af  Ein feste Burg ist unser 
Gott”. På dansk ”Vor Gud han er så 
fast en borg”. 

Mette Lise Bjerregård 
Krogsbølle kirke den 14. september 
Krogsbølle-Norup pastorat 

Jørn Henrik Petersen er cand.oecon. 
ph.d. dr.phil. professor og leder af 
Center for Velfærdsstatsforskning 
ved Syddansk Universitet 

Mette Lise Bjerregård er sogne-
præst i Hårslev pastorat 



Martin Schwarz Lausten 
Nr. Højrup kirke den 19. september 
Nr. Nærå-Bederslev-Uggerslev-Nr. Højrup 
pastorat 

Melanchthon   —                        
Luthers og Danmarks ven.  
 
Selvom han ikke er så kendt som 
Luther, var Melanchthon på mange 
måder lige så betydningsfuld.  
 
Som kun 21-årig blev han professor 
i Wittenberg, beherskede alle fag, 
fremragende forsker, højt beundret 
og afholdt af studenterne.  
 
Det var ham, som skrev ”Den augs-
burgske Bekendelse”, som nu er et 
af de skrifter, som Folkekirken byg-
ger på. Men det blev temmelig 
skæbnesvangert, da han begyndte 
at afvige fra Luthers teologi.  
 
Foredraget vil dreje sig om dette, 
men også om hans spændende,  
meget tætte forbindelser til Dan-
mark i reformationstiden.  

Sjælesorg.                        
 
Et menneske skal så længe det le-
ver, have døden for øje, sagde Lu-
ther med henvisning til den latinske 
talemåde: ”Mors Momori”, Husk, 
du skal dø!  
 
Men når døden er umiddelbart fore-
stående og dermed alt for stærk, 
skal man i stedet tænke på livet, 
tilføjede han.  
 
Luther blev indsat som præst ved 
slotskirken i Wittenberg i 1512 og 
havde fra det øjeblik også ansvar for 
omsorgen for de troendes sjæle – 
altså det, vi kalder sjælesorg.  
 
Det var et arbejdsområde, Luther 
kastede sig over med stor flid og 
indføling. 

Bente Bisgaard Thomsen 
Hjadstrup kirke den 26. september 
Lunde-Hjadstrup pastorat 

Martin Schwarz Lausten, dr. theol. 
professor i kirkehistorie ved det 
teologiske fakultet i København  

Bente Bisgaard Thomsen er sog-
nepræst i Bogense og Grindløse-
Klinte-Nr. Sandager pastorater 



Skriftsyn. 
 
Man regnede i den katolske kirke 
som udgangspunkt bibelens tekster 
for dunkle og vanskelige at tyde og 
forstå. 
 
Og for at lukke dem op måtte man 
tage udgangspunkt i og bygge vide-
re på kirkefædrene og traditionen. 
 
Dette princip brød Luther på afgø-
rende måde med ved sit siden be-
rømte udsagn: ”Sola scriptura”: 
Skriften alene. 
 
Hertil kom, at Bibelen for Luther 
netop ikke som udgangspunkt var 
dunkel, men tværtimod i sit bud-
skab ganske klar og ligetil at forstå. 
 
Hvilket medførte helt nye landvin-
dinger for læsning og fortolkning   
af bibelen. 

Stig Lønsborg Saxbjørn 
Særslev præstegård den 3. oktober 
Særslev - Ejlby - Melby pastorat 

Lizzi Damgaard 
Padesø kirke den 12. oktober 
Hårslev pastorat 

Antependiet i Wittenberg. 
 
Leder af Selskabet for Kirkelig 
Kunst Lizzi Damgaard vil fortælle 
og vise billeder fra arbejdet med 
Dronning Margrethes broderede 
antependium til Slotskirken i       
Wittenberg. 
 
Ligeledes vil der blive vist billeder 
fra den festlige indvielse i oktober 
2016.   
 
 
 

Stig Lønsborg Saxbjørn er sogne-
præst i Lunde-Hjadstrup pastorat 

Lizzi Damgaard er uddannet på 
Håndarbejdets Fremmes semi-
narium i 1991 med broderi som 
hovedfag 



Christian den Tredjes refor-
mation i Sønderjylland. 
 
 11 år før Christian III blev konge af 
Danmark og indførte reformationen 
i hele landet, blev han hertug over 
Tørning og Haderslev Len i Sønder-
jylland.  
 
Som hertug lavede Christian i 1520-
erne en luthersk reformation af kir-
ken i sit lille, sønderjyske hertug-
dømme.  
 
Nogle af de nye kirkeregler var op-
sigtsvækkende:  
 
F.eks. fik præsterne strenge ordrer 
om at finde sig en kone og blive gift 
– og de skulle sende folk hjem og 
arbejde, hvis de kom til gudstjene-
ste for ofte!!  

Lene Kjemtrup Christensen 
Østrup kirke den 24. oktober 
Østrup-Skeby pastorat 

Luther biografisk. 
 
Hvordan var det nu med Luther?  
 
Med æbletræet?  
 
Med ægteskabet?  
 
Med retssagen?  
 
Luthers biografi indeholder en 
mængde anekdoter, en masse løgn 
og latin og buldre og torden over  
Stotternheim.  
 
Reformations hovedperson og hans 
brogede historie dykker vi ned i et 
foredrag, hvor der også er plads til 
at grine. 

Gunvor Sandvad 
Søndersø præstegård den 2. nov. 
Søndersø-Skamby pastorat 

Lene Kjemtrup Christensen er 
sognepræst i Søndersø-Skamby 
pastorat  

Gunvor Sandvad er sognepræst   
i Særslev-Ejlby-Melby pastorat 



Ulrik Andersen 
Veflinge kirke den 9. november 
Veflinge pastorat 

Gudstjenesten. 
 
Foredraget byder på en gennem-
gang af den lutherske gudstjenestes 
udvikling fra reformationen og frem 
til vore dage.  
 
Samtidig ser vi nærmere på, hvorfor 
vores gudstjeneste egentlig er byg-
get op som den er. 
 
Og prøver at kigge lidt ind i fremti-
den og give et bud på hvad gudstje-
nesten mon vil udvikle sig til. 

Ulrik Andersen er sognepræst   
i Søndersø-Skamby pastorat  

Keld Balmer Hansen 
Otterup kirke den 23. november 
Otterup pastorat 

Betydningen i nutiden.  
 
I 500-året for reformationen er det 
vigtigt at huske på Martin Luthers 
opdagelse af kristendommens 
frisættende kraft. Den har vi også 
brug for i dag, hvor mange menne-
sker ædes op af stress, udbrændthed 
og krav om omstillingsparathed og 
innovation.  
 
Samtidig med opdagelsen af det 
kristne menneskes frihed holder 
Luther os fast på ansvaret. Vi er 
enhver undergivet, skriver han, og 
det kalder på et opgør med nutidens 
selvoptagethed og narcissisme. 
  
Derfor vil det sidste i rækken af fo-
redrag om reformationen handle 
om, at Martin Luther og hans refor-
mation stadig er relevant og inspire-
rende. 

Keld B. Hansen er sognepræst i 
Østrup-Skeby pastorat og provst 
for Bogense provsti 



OVERSIGTSKORT 

Kortet viser placeringen af  de sogne i provsti-
et, som deltager i Musik - foredragsrækken, 
samt i hvilken uge, arrangementet foregår. 
 
I henholdsvis Særslev og Søndersø vil foredra-
get foregå i præstegårdens konfirmandstue.  
 
I alle de andre sogne foregår arrangementet     
i den anførte kirke. 


