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HVAD KOMMER DET OS VED?
Følg sporene fra reformationen i 1517 til 2017
Hvad kommer det os ved, hvad en rebelsk

mennesker – for i Guds øjne er der ikke forskel

munk slog op på kirkedøren i en tysk flække

på pave, præst og skomager, vi er alle som

for fem hundrede år siden? Sådan tænker

døbte præster for Vorherre. Dertil kommer, at

nogen måske ved modtagelsen af dette

Luthers syn på Bibelen bliver begyndelsen til

omfattende program for reformations-

opgøret med en fundamentalisme, som f.eks.

fejringen i 2017 i Allerød og Hillerød.

islam aldrig har haft. Alt i Bibelen har ikke lige
stor værdi eller vægt, siger Luther, og åbner

Min påstand er, at det i den grad kommer

dermed døren for at læse og fortolke Bibelen

os ved, fordi reformationens spor har været

som et tids- og kulturbestemt vidnesbyrd

med til at forme vores sprog, kultur og tænke-

om Guds åbenbaring af sig selv og tiltale

måde, identitet og forhold til autoriteter. For

til mennesket.

reformationen betyder en demokratisering
af adgangen til både Bibelen, kirken og Gud.

Alle disse reformationsspor og mange flere

Oversættelsen af Bibelen fra græsk og hebraisk

vil der blive rig lejlighed til at følge gennem

betyder, at alle og enhver nu har adgang til

foredrag, teaterforestillinger, film og koncerter

selv at læse og fortolke – præsten står ikke

rundt om i Allerød og Hillerøds 20 kirker.

længere som mellemmand mellem mennesket

Semper reformandum – kirken bør altid

og Gud. At gudstjenestesproget skifter fra

reformeres (Karl Barth 1947) – budskabet er

latin, og der skrives nye salmer på moders-

det samme, men Luthers inspiration er der

målet, betyder, at gudstjenestens hokus pokus

stadig brug for; for hvis budskabet skal nå

bliver forståeligt og hvermandseje.

både øre og hjerte, så må kirken stadig finde

Man kan påstå, at Den danske Salmebog i
dag har større betydning end Bibelen for de

nye former, veje og måder at forkynde det
kristne budskab på.

fleste, fordi vi i salmerne får sunget den kristne
tro ind på modersmålet fra babysalmesang,

Vel mødt i reformationssporet 2017

over gudstjenester til konfirmation, vielse
og begravelse.

Jørgen Christensen,
provst og sognepræst

På samme måde er Den lille Katekismus og
alle dens mere moderne versioner ikke blot
en hjælp til at forstå, hvad Fadervor og
Trosbekendelsen betyder, men den medfører
også en myndiggørelse af almindelige
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Revolutionen,
der blev til en 500-årig
bevægelse
ESSAY / Niels Henrik Gregersen, professor i Samtidsteologi, Københavns Universitet

I 2017 er der gået 500 år, siden Martin Luther
slog sine 95 teser mod afladen op på kirkedøren
i Wittenberg.
Hvad har Luther betydet for os herhjemme? Her
er nogle eksempler, der viser, at reformationen
havde langtrækkende betydning ikke bare for
kirken, men også for samfundet og dets bærende
værdier. For reformationen havde både et kirkeligt
og et kulturelt program.
Reformationen som en kirkelig revolution
• Luther gjorde op med pavedømmet som magtinstitution og sagde, at evangeliet kun kan modtages i frivillighed. Kirken er ikke en tvangsmagt.
”Alene ved ordet, ikke ved magt!”, lød mottoet.
• Kristendommen skal derfor kunne forstås af
både skomageren og skoledrengen. Derfor oversatte Luther Bibelen til samtidens tyske folkesprog.
Han lavede også katekismer, så kristendommen
kan forstås af alle, også af barnet.
• På samme måde begyndte Luther at digte
salmer, og brugte tidens kendte folkeviser. Førhen
var det mest munkene, der sang på latin. Men
efter reformationen blev evangeliets budskab
sunget ind i de reformatoriske menigheder –
på folkesproget.

4

Reformationsjubilæet 2017

• Teologisk gjorde Luther op med den tanke, at
mennesket kun bliver accepteret af Gud, hvis det
gør et bestemt mål af gode gerninger. Luther sagde,
at det alene er menneskets tro og tillid til Kristus,
der er centrum i kristendommen. Så skal alle de
gode gerninger nok følge efter af sig selv.
• Luther gik derfor imod opdelingen af mennesker
i mere eller mindre hellige. Hellig (i ordets gode
forstand) bliver man alene ved troen, dvs. ved at
lade sig se af Guds kærlige ansigt og dermed åbne
sig for Gud. Alligevel bliver vi ved med at være
syndere, dvs. selvcentrerede, lige så længe vi lever.
”Vi er både retfærdige og syndere”.
• Tro, håb og kærlighed kan man ikke måle og
veje. Kirken er der, hvor tro, håb og kærlighed er.
Kirken er derfor båret oppe af almindelige mennesker. Enhver kristen er derfor præst (det almene
præstedømme). Gud taler gennem sit ord til ethvert
menneskes samvittighed, og udfordrer dermed den
enkeltes samvittighed og skønsevne – også selvom
vi bliver ved med at tage fejl i vore beslutninger.
• I sidste ende skal troens tillid rettes mod Gud
alene. Gud har ikke brug for vores gode gerninger.
Det har til gengæld vores næste, dvs. det medmenneske, der har brug for vores hjælp.

”

Tro, håb og kærlighed
kan man ikke måle og veje.
Kirken er der, hvor tro,
håb og kærlighed er.

”

Kort sagt: Ethvert kristenmenneske skal acceptere
at være accepteret af Gud, uanset hvor uacceptable vi måtte være i os selv. Herudfra opnår mennesket friheden til at være alle andres tjenere.
Reformationens kulturelle og sociale program
• Det er i hverdagslivet, at næstekærligheden
skal leves. Ethvert menneske er kaldet af Gud til
at gøre det, man nu skal (i ”kald og stand”) for at
få kærligheden i omløb blandt mennesker. I Guds
øjne er det ikke finere at være konge eller biskop
end at være markarbejder eller tjenestepige.
• Forældre er kaldet til at tage sig af deres børn,
og ægteskabet er ikke det næstbedste i forhold til
at være munk eller nonne. Det er bedre at være
mor og far end at være munk og nonne. Familien
er nemlig kærlighedens planteskole.
• Fordi kirken ikke skal være en verdslig magtinstitution, skal kirken overlade samfundets styring til konger, fyrster, og borgmestre – i dag ville
vi sige til de folkevalgte politikere. Til gengæld
skal konger og folkevalgte politikere drage omsorg for de fattige og syge, for skolen – ja for
hele almenvellet.
• Dermed medførte reformationen en sekularisering af samfundslivet: Kravet om næstekærlighed
er ikke bare en opgave for den kristne, men for
alle mennesker. Samtidig er samfundet nødt til at
bruge magt (fx skattevæsen, politi og militær) for
at holde ondskaben nede.
• Men samfundet kan ikke leve på magtanvendelse alene. Samfundet skal skabe en kultur med
institutioner, der sørger for de fattige, syge,
gamle og unge. Alt dette var for Luther en religiøs
pligt for kongen og borgmestrene. De står her
til regnskab over for Gud. Det skal kirken, om
nødvendigt, minde politikerne om.

Luther - før og nu
Del af et gadeprojekt, Wittenberg 2016
Niels Henrik Gregersen

• Skolegang hører med til samfundets vigtigste
forpligtelser – lige fra folkeskole til universitet.
Skolen skal naturligvis sørge for en lang række
færdigheder (til at begynde med særligt læsefærdigheden), men skal også uddanne til livets skole
– på reformationstiden også til det kristne liv, ja til
det evige liv.
• Storfamilien (dengang et produktionssted) og
skolen (der først i 1814 bliver for alle) bliver dermed
et slags tredje rum mellem det verdslige og det åndelige område. Hverdagslivet i hus og skole drejer sig
om det gode liv, der på én gang er noget meget
verdsligt (dygtiggørelse) og noget meget åndeligt
(at blive et helt menneske, der har omsorg for
andre end sig selv).
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Kort sagt: Med reformationen får vi på én gang
en sekularisering af samfundet og en ny idé om,
hvordan et samfund bedst hænger sammen. Reformationen bygger her på en tredeling af samfundets
opgaver: Kirken skal ikke have magt over samfundets institutioner, men være frihedens og evangeliets sted. Øvrigheden bliver til gengæld nødt til at
have magt for at beskytte de svage og opretholde
en vis orden. Midt imellem har vi huslivet og skolen
som et folkeligt fællesrum, der drejer sig om at få
det hele til at hænge sammen. Helst gennem frivillighed og lyst. Men også i familielivet og skolen er
der pligter. Man skal faktisk gøre noget for fællesskabet, ligesom man skal læse lektier.
Reformationens betydning på lang sigt
På denne måde har reformationen fået virkninger
frem til i dag. Med reformationen indførtes en
arbejdspligt for alle, som kan. Men der blev også
oprettet et sikkerhedsnet for dem, der ikke kan
arbejde, de syge og handikappede osv. De har ikke
brug for almisser, men for samfundets støtte til det
daglige livs opretholdelse.
En historisk hypotese siger derfor, at grundlaget
for de nordiske velfærdssamfund skabes på reformationstiden. Ligesom man i evangeliet får nåden
for intet, får man også folkepension (indført 1891)
og en række andre goder, uanset hvor længe man
har været på arbejdsmarkedet. Men i praksis har
velfærdsstaten mange kilder. For det var ikke i
kirken, men i det fælles folkelige rum, at ideer om
velfærdsstaten kom frem, båret oppe af konservative, liberale og ikke mindst socialdemokraterne.
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En anden hypotese siger, at reformationen
skabte grundlaget for demokratiet, ikke mindst ved
at understrege den enkeltes samvittighed. Indførelsen af menighedsråd med valgret for alle, også
kvinder, blev første gang indført med menighedsrådene i 1903, senere indført ved kommunalvalget
1908 og til sidst også ved folketingsvalg i 1915.
De reformatoriske lande har også været de første
til at indføre kvindelige præster (i Danmark 1948).
Men også demokratiet har flere kilder, blandt andet
oplysningstidens tanker om alle menneskers lige
rettigheder. Den reformatoriske påstand om alles
lige værdi for Gud skulle først sekulariseres, før
der blev enighed om, at alle mennesker også har
lige værdi i det borgerlige samfund.
En tredje hypotese siger derfor, at det var
reformationens ide om det tredje rum (oprindeligt familien og skolen), som på lang sigt førte til
dannelsen af en række nye folkelige fællesskaber
såsom andelsbevægelsen, parlamentarisk
demokrati og sociale bevægelser, herunder fagbevægelserne. Her kom både individet og den
fælles solidaritet i centrum – sikkert på en måde
som Luther aldrig havde forestillet sig det.
For selvom reformationen på mange måder var
en revolution, blev den til en langstrakt historisk
bevægelse. Grundtanken er nemlig, at reformationen altid skal fortsættes. Både inden for kirken
og i samfundet som helhed.

”

Grundtanken er nemlig,
at reformationen altid
skal fortsættes.

”

“Også selvom jeg vidste,
at Jorden ville gå under i morgen,
ville jeg plante et æbletræ i dag”
Martin Luther, anekdote

Hillerød Provsti
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JANUAR

Film, foredrag, studiekredse, højskoledag og mellemrum

Højskoledag: Martin Luther - rebel og reformator
28. januar

Luther og Käthe i Wittenberg
12. januar

Luther – en film om Martin Luther
Søndag 8. januar kl.13.30 - Allerød Bio
Luther er en tysk-amerikansk film fra 2003,
instrueret af Eric Till og baseret på Martin Luthers
liv. Martin Luther bliver i filmen spillet af Joseph
Fiennes, og andre medvirkende er Alfred Molina,
Bruno Ganz og Peter Ustinov.
Allerød Bio – www.allerodbio.dk
Arr.: Hillerød Provsti
40 kr.
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Luther, film
8. januar

Hvorfor er vi så enestående?
Studiekreds om reformationen
Tirsdag 10. januar kl. 19.30
Forlaget Eksistensen udgiver løbende en række
pixibøger om reformationens virkningshistorie.
I foråret læses 3 eller 4 af dem. 10. jan. lægger
vi ud med Christian Hjortkjærs: ”Hvorfor er vi så
enestående?” Øvrige datoer og titler er ikke
endeligt fastlagt. Tilmelding fra december til
Carsten Mulnæs, cmu@km.dk.
Lillerød Sognegård - www.lilleroedkirke.dk
Arr.: Lillerød menighedsråd
50 kr. pr. bog

Tanker, tro og take away
Hvad skete der, da danskerne blev lutherske i
stedet for at være katolikker?
Tirsdag 10. januar kl. 18.00-21.00
Hvad var det Luther protesterede imod? Hvordan
formede reformationen sig i Danmark? Hvordan
ændrede det samfundet? Nogle tænkere siger,
at reformationen lagde grunden til oplysningstiden,
som den dag i dag er med til at forme samfundet.
Studiekreds og spisning: Tilmelding senest
3. januar til Torben Ebbesen, te@km.dk. (7. feb,
7. mar. og 4. apr.).
Ullerød Kirke – www.ullerodkirke.dk
Arr.: Ullerød menighedsråd
30 kr. pr. pers.

Luther og Käthe i Wittenberg
Torsdag 12. januar kl. 14.00
En billedvandring i Wittenberg, hvor Luther
virkede som både præst, professor, reformator,
ægtemand og familiefar. Med udgangspunkt i
historien om den katolske munk Martin Luther og
hans ægteskab med nonnen Katharina von Bora
tegnes nogle af de linjer, der fører op til dagens
danske folkekirke. Foredrag: Michael Rønne
Rasmussen, sognepræst.
Ullerød Kirke – www.ullerodkirke.dk
Arr.: Ullerød menighedsråd
Fri entré

Fra slotskapellet i Torgau
til Frederiksborg Slotskirke
Fredag 13. januar kl. 14.00
Frederiksborg Slotskirke fylder 400 år i 2017.
Kirken er et typisk luthersk fyrstekapel, hvis
arkitektur og udsmykning afspejler ideerne fra
den lutherske reformation. I sin studieorlov i efteråret 2016 har Jørgen Christensen besøgt kapellerne
på Koldinghus, Gråsten Slot, Sønderborg Slot
og Torgau Slotskapel, der blev indviet af Martin
Luther selv i 1543-44 som det første lutherske
fyrstekapel. Foredrag: Jørgen Christensen, provst
og sognepræst.

Frederiksborg Slotskirkes Sognegård –
www.frederiksborg-slotskirke.dk
Arr.: Slotssognets menighedsråd
Fri entré

Højskoledag: Martin Luther - rebel og reformator
Lørdag 28. januar kl. 9.30-17.30
På højskoledagen vil vi stille skarpt på personen
Luther. Hvad var den historiske baggrund for hans
fremtræden? Hvorfor blev hans virke så skelsættende
ikke bare indenfor, men også udenfor kirken? Kan
vi stadig spore arven efter ham i vores nuværende
sociale og kulturelle samfundsmodel? Dagen slutter
af med en musikalsk billedfortælling om Luther.
Tilmeldingsfrist 13. januar 2017, hans@aue.dk
Foredragsholdere: Anna Vind, prof., ph.d., i kirkehistorie, Jørn Henrik Petersen, prof., dr. phil. & lic.oecon
og Søren Juhl, cand.theol. og fløjtenist.
Engholmkirken – www.engholmkirken.dk
Arr.: Menighedsråd i Hillerød Provsti
200 kr. - Forplejning inklusiv

Martin Luther og kroppen
Tirsdag 31. januar kl. 19.00-21.00
I det tyvende århundrede har kroppen været referencepunkt for frigørelse og selvrealisering. Kroppen kan
synes at have indtaget den plads, der tidligere var
forbeholdt sjælen, ånden. Et holdepunkt, der kan
synes at have fortrængt viften af andre begreber om
personen. Kan Luthers bibelske og teologiske forståelse
af kroppen give impulser til vor tids moralske og
eksistentielle orientering? Foredrag: Carsten Pallesen,
dr.theol., associate professor, head of PhD-School.
Smedens Hus, Alsønderup www.alsonderupkirke.dk
Arr.: Alsønderup og Tjæreby menighedsråd
Fri entré
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FEBRUAR

Revolution, Kierkegaard og godt selskab

Reformation og revolution
Maria Helleberg
23. februar

Kirkens rolle for Berlinmurens fald
9. februar

Kirkens rolle for Berlinmurens fald
Torsdag 9. februar kl. 19.30

I selskab med Luther
21. februar

Luther og Kierkegaard
- Om tro og tvivl
Onsdag 8. februar kl. 19.00
Luther ville alene bygge på Bibelen. I vid udstrækning ville Kierkegaard sige det samme om kristen
tro og tvivl som Martin Luther. Dog var han sig
bevidst, at han ikke blot kunne gentage Luther.
Moderniteten, som både Kierkegaard og vi er
børn af, havde holdt sit indtog. Ville han 300 år
efter Luther sige det samme, måtte han sige det
på en splinterny måde. Foredrag: Anders Kingo,
sognepræst og dr.theol.
Lynge Præstegårdslænge –
www.lyug.dk
Arr.: Lynge – Uggeløse menighedsråd
Fri entré
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Den lutherske reformation fik også en samfundsmæssig betydning, der rækker ind i nutiden. De
banebrydende mandagsdemonstrationer i DDR i
1989 begyndte med lutherske andagter i Nikolaikirche i Leipzig. Et historisk vendepunkt med
teologisk perspektiv om en evangelisk forståelse
af frihed, der førte til en diktaturstats fald. Foredrag: Lasse Soll Sunde, journalist.
Lillerød Kirke – www.lilleroedkirke.dk
Arr.: Lillerød menighedsråd
Fri entré

I selskab med Luther
Tirsdag 21. februar kl. 14.00-16.00
Klassisk eftermiddagsmøde med kaffe,
hjemmebag og rart samvær, hvor sognepræst Eva
Mikkelsen fortæller om baggrunden for, at Luther
slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Kapelsalen, Strø –
www.goerloesekirke.dk
Arr.: Strø-Gørløse menighedsråd
Fri entré

MARTS

Reformation og revolution
Torsdag 23. februar kl. 19.30

Kirke, kunst og klang

Danmark har ikke mange revolutioner i sin historie.
Vi kalder det nok reformationen, men i virkeligheden var der tale om en revolution. Den voksede ud af en mindre gruppes kontakt med den
tyske bevægelse, og udviklede sig til en kraftig
folkelig handling. Der blev borgerkrig, som i 1536
sluttede med reformationens gennemførelse. En
frisættelse af den enkelte: læs selv, tag selv stilling. Vejen til borger med stemmeret og rettigheder gik gennem reformationen. Forfatter Maria
Helleberg trækker os med ind i et spændende og
dramatisk stykke danmarkshistorie.
Præstevang Kirke –
www.praestevang.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

Martin Luther og reformationen
i kunstens spejl
Onsdag 1. marts kl. 19.30
Et billedforedrag der viser, hvordan centrale dele af
Luthers liv og lære kommer til udtryk i reformatoriske hovedværker malet af bl.a. Lucas Cranach,
far og søn. Der gives en indgående omtale af de
nyrestaurerede reformationsalter-tavler i Wittenberg og i Weimar. Endvidere belyses
indretningen af det lutherske kirkerum, og der
trækkes tråde til kunst og arkitektur i reformationstidens Danmark. Foredrag: Claus Jensen, fhv.
lektor og cand. scient.
Præstevang Kirke – www.praestevang.dk
Arr.: Præstevang menighedsråd
Fri entré

Vos selv er der ikke meget ved
Onsdag 1. marts kl. 19.00

Det lutherske og grundtvigske i Jakob Knudsens
dobbeltromaner Gjæring-Afklaring (1902) og
Angst-Mod (1912-14) er moderne kristne romaner,
der ved nærmere eftersyn viser sig meget aktuelle
i forhold til centrale teologiske og kirkelige
debatter for tiden. Romanerne er en afvisning af
naturalisme, brandesianisme og idealistisk grundtvigianisme til fordel for den lutherske og grundtvigske pointe, at vi gennem kristentroen får os selv,
hinanden og tilværelsen skænket. Foredrag: Anders
Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie.
Lynge Præstegårdslænge –
www.lyug.dk
Arr.: Lynge-Uggeløse menighedsråd
Fri entré
Danmark og reformationen – i 1500-tallet og nu
9. marts

Hvorfor er vi så demokratiske?
Jørgen Carlsen
6. april

Luther og nyere dansk kirkekunst
Lisbeth Smedegaard Andersen
15. marts

Hillerød Provsti
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Danmark og reformationen –
i 1500-tallet og nu
Torsdag 9. marts kl. 14.00

Guld og glip ved reformationen
- hvad vandt vi, og hvad mistede vi?
Tirsdag 21. marts kl. 14.00

Om nogle af de begivenheder, steder og personer,
der spillede en væsentlig rolle i forbindelse med
reformationen i Danmark, bl.a. Haderslev, Viborg
og Malmø, Chr. 2., Chr. 3., Hans Tausen og Peder
Palladius. Samtidig fokuseres der på, hvad det var
og er, der er centralt i den lutherske kristne tro.
Bruno Rasmussen udgav i foråret 2016 bogen
”Danmark og reformationen – i 1500-tallet og
nu”. Foredrag: Sognepræst Bruno Rasmussen,
Nærum kirke.

Reformationen var et opgør med en kirke i forfald.
Men jo også den kirke, som havde formidlet kristendommen gennem århundreder i Vesteuropa og
viderebåret traditionen fra Oldkirken. 500 år efter
opgøret kan det være på sin plads at spørge: ”Røg
der nogle børn ud med badevandet?” Er der ting,
som med fordel – og til evangelisk opbyggelse, kan
graves frem og støves af til fornyet brug? F.eks. er
pilgrimsvandringer, retræter og meditation en del af
dagens danske Folkekirke.

Ullerød Kirke – www.ullerodkirke.dk
Arr.: Ullerød menighedsråd
Fri entré

Grønnevang Kirke - www.gronnevang.dk
Arr.: Grønnevang menighedsråd
Fri entré

Fortsat reformation?
Torsdag 9. marts kl. 19.30

Med den helt store idé- og kulturhistoriske pensel
prøves at udmale, hvad reformationen har betydet
i kristendommens historie, og hvordan den særlige
danske variant af denne udvikling stiller Den
danske Folkekirke i dag. Foredrag: Nils Gunder
Hansen, prof., Syddansk Universitet og anmelder
ved Kristeligt Dagblad.
Gadevang Kirke –
www.noedebooggadevangkirker.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

Luther og nyere dansk kirkekunst
Onsdag 15. marts kl. 19.30
I modsætning til de andre reformatorer så Luther
ingen grund til at indføre et billedforbud. På den
anden side var han mest interesseret i billeder som
et pædagogisk hjælpemiddel. Ikke desto mindre
fik reformation betydning for kirkekunsten, og
vi skal i foredraget se eksempler på, at Luthers
indflydelse stadig, mere eller mindre indirekte,
viser sig også i den nyere danske kirkekunst.
Foredrag: Lisbeth Smedegaard Andersen, præst,
salmedigter, kunsthistoriker og forfatter.
Ullerød Kirke – www.ullerodkirke.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré
12
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APRIL

Tøjdyr, Hans Tausen, Katolsk Kirkecenter og demokrati

Den danske reformation... før reformationen i 1536
Onsdag 5. april kl. 19.00
2017 er 500-året for Luthers reformation. Den danske
reformations officielle år er derimod 1536. Foredraget
fortæller om den danske reformation, om byer og
steder, Hans Tausen, reformationskampen og borgerkrigen Grevens Fejde. For Hans Tausen og de danske
reformatorer ville gøre et ukristeligt samfund kristeligt
og troende igen – koste hvad det ville. Vi ser også
på datidens teologi - og kaster et blik på et moderne
litterært syn på begivenhederne gennem Martin A.
Hansens roman “Lykkelige Kristoffer” (1944). Foredrag:
Rasmus H.C. Dreyer, præst og kirkehistoriker.
Lynge Præstegårdslænge – www.lyug.dk
Arr.: Lynge – Uggeløse menighedsråd
Fri entré

Hvorfor er vi så demokratiske?
Torsdag 6. april kl. 19.30
Jørgen Carlsen vil bl.a. være kendt for sine jævnlige
klummer om etiske og samfundsmæssige emner i
pressen. I efteråret 2016 udkommer han med en
bog om Luther og demokratiet. Hvilken indflydelse
har Luther og reformationen haft på samfundets
indretning? Foredrag: Jørgen Carlsen, mag.art. og
højskoleforstander for Testrup Højskole.

Sigurd fortæller om Luther
22. april

Blovstrød Sognegård – www.blovstroedkirke.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

KU, er en kender af ortodoks kristendom og dens
rolle i samfundet. Han stiller spørgsmålet: Hvordan
ville kirken i Europa have set ud, og hvilken rolle
ville den spille, hvis vi ikke for 500 år siden havde
haft en reformation?

Hvad var der sket, hvis vi ikke havde haft
en reformation?
Torsdag 20. april kl. 19.30

Præstevang kirke – www.praestevang.dk
Arr.: Præstevang menighedsråd
Fri entré

Reformationen bliver ofte set som en forløber for
oplysningstiden og det moderne Europa, hvor vi
har svært ved at komme overens med islam. Islam
mangler den opdatering af religionens rolle, som
reformationen har medvirket til, lyder argumentet. Imidlertid overses det, at dette kun gælder
for den vestlige kristendom, men ikke den østlige,
der forstår sig selv som én lang, ubrudt tråd tilbage til oldkirken. En ortodoks kirke, som er den
herskende i Rusland og i andre østeuropæiske
lande. Islam er ikke den eneste religion, som er
vanskeligt forenelig med moderne vesteuropæisk
tankegang. Christian Gottlieb, dr.theol, adj.prof.

Sigurd fortæller om Luther
Lørdag 22. april kl. 10.30
Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper er klar med en
helt ny koncertrække for hele familien om Luther.
Sigurd fejrer 500-året for reformationen med en
ny bog, som udkommer i 2017, og som fortæller
Luthers historie i børnehøjde. Hvem var Luther?
Hvem var Hans Tausen? Og hvad betyder reformationen for os i dag?
Hillerød Provsti
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Præstevang Kirke – www.praestevang.dk
Arr.: Ullerød, Uvelse, Præstevang, Strø/Gørløse,
Nr. Herlev sogne og Frederiksborg Slotssogn.
75 kr. – sælges fra 2. april flg. steder:
Ullerød, Uvelse, Strø/Gørløse, Præstevang og
Nr.Herlev kirker, og Frederiksborg Slotskirke.
Henvend dig til din kirke el. læs mere i dit
lokale kirkeblad.

Myter om Reformationen – kampen om den
danske sjæl
Tirsdag 25. april kl. 17.00-18.30
I lang tid nærede man i Danmark efter reformationen mistillid til katolske lande. Man tålte
ambassadører, men forbød konvertering. Først
omkring år 1700 drog Fr. d. 4. på lange rejser
til Italien. Katolicismen var ikke længere farlig.
I 1930erne udkom Thit Jensens store historiske
roman om Stygge Krumpen, som den første
kunstneriske skildring, der forsvarede den sidste
generation af katolske biskopper.
I dag er mistillid og fjendskab historie. Selv reformationens kampsalme ”Vor Gud han er så fast en
borg” står i katolikkernes salmebog, og i mange
år har Folkekirken og den katolske kirke i Hillerød
haft et godt samarbejde, fejret gudstjenester og
sunget Grundtvig, Ingemann og Brorson sammen.
Derfor er det også kun naturligt, at vi hører om
reformationen set gennem katolske øjne.
Foredrag: Bjørn Thomassen, lektor ved Institut for
Samfund og Globalisering, RUC
Katolsk Kirkecenter, Møllestræde 7, Hillerød
www.katolskkirkehilleroed.dk
Arr.: Katolsk Kirkecenter
Fri entré

Arven fra Luther og kirkerne i Europa
Tirsdag 25. april kl. 19.30
Europas kultur og civilisation er resultat af et antal
mere eller mindre nationale ”kirker”, hvor ”kirke”
forstås som en værdineutral betegnelse for den
institutionaliserede religion. Det europæiske
samarbejde har religiøse elementer. Ikke blot ved
at toneangivende politikere var – og til dels stadig
er – kristelige demokrater. Men også ved at det
med en mindre tilspidsning giver mening at karakterisere kravet om adskillelse af stat og kirke som
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en art religion. Gør man det, bliver det ligeledes
fristende at undersøge om føderalisme i EU fungerer som en civil religion i stil med den amerikanske
dyrkelse af nationale symboler, der har givet anledning til betegnelsen ”civil religion”. Foredrag: Uffe
Østergaard, prof.em. i europæisk historie, CBS.
Præstevang Kirke – www.praestevang.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

MAJ

Kirke, kunst og koncert
Den lutherske arv og kunstnernes dagsorden –
et billedforedrag
Onsdag 3. maj kl. 19.30
Luther bød billedkunsten velkommen, når den tjente
evangeliet og den rette gudstjeneste. Det centrale
billedregister var 2. trosartikel med korset i centrum
og de rette sakramenter: Dåben og nadveren.
Resultatet blev en ret forudsigelig billedverden med
fokus på Ordet. Vi lever i en anden virkelighed end
Luther, bl.a. fordi sekulariseringen på lang sigt fulgte
med reformationen. Samtidskunstneren har mod til
at stå ved sin egen autentiske kunstneriske sandhed. Måske med en kritisk holdning til traditionen.
En efterklang af Luthers berømte erklæring om, at
det ikke er rådeligt at handle mod sin samvittighed.
Foredrag: Birgitte Bech, cand. theol. og mag.
Præstevang Kirke – www.praestevang.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

Reformationskoncert
Søndag 21. maj kl. 17.00
Organisten Søren Gleerup Hansen fra Sct. Mariæ
kirke i Helsingør spiller Johann Sebastian Bachs
stemningsfulde orgelfortolkning af Martin Luthers
Katekismus og Deutsche Messe. Søren Gleerup
spiller dette storslåede værk på kirkens hovedorgel,
Andersen-orgelet.
Frederiksborg Slotskirke –
www.frederiksborg-slotskirke.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

Reformationen, skolerne og dannelsen
Tirsdag 23. maj kl. 19.30
Reformationen satte skole og dannelse på dagsordenen. Efter 1536 skulle hele befolkningen oplæres i den kristne børnelærdom, som var at finde
i Luthers lille Katekismus, og fremtidens præster
og skolelærere skulle uddannes i latinskolerne
og på universitetet. At kunne sin katekismus
var forudsætning for at komme til alters og få en
voksens rettigheder, og i 1736 blev konfirmationen
efter forudgående skolegang obligatorisk. Bortset
fra latinskoler, var oprettelsen af skoler ikke en
sag for staten før 1700-tallet. Landet rundt var
der derfor stor forskel på, hvor mange år børn gik
i skole, og hvordan en skoledag foregik. Foredrag:
Morten Fink-Jensen, lektor, ph.d.
Uvelse Kirke – www.uvelsekirke.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entrré

AUGUST

SEPTEMBER

Mørke, musik og Luthers kvinder
Højskoledage: Reformation 2.0 –
på sporet af Luther i dagens samfund
Lørdag 2. september – søndag 3. september
Udover en introduktion til Reformationens historie og hovedpersoner, vil fokus være på de aftryk
Martin Luther har sat på vores egen tid. Mød
blandt andre Martin Schwarz Lausten, Niels Henrik
Gregersen, Jens Erik Kristensen og Iben Krogsdal
til en spændende weekend om Luther og moderne
kristendom, Luther og konkurrencestaten, Luther i
dansk skolehistorie, Luther og musikken og Luther i
moderne salmedigtning. Tilmelding se hjemmeside.
Nødebo Præstegård –
www.noedebogadevangkirker.dk
Arr.: Nødebo – Gadevang menighedsråd
585 kr. - inkl. fem foredrag, en koncert
og en fælles middag lørdag aften

Foredrag

Hvorfor er vi så enestående?
Torsdag 31. august kl. 19.30
For 500 år siden forsvarede Luther sig med ordene
”Jeg står her og kan ikke andet”. I dag er det
ikke blot individets pligt at stå ene – det skal også
være enestående, unik, autentisk. For Kierkegaard
derimod står intet menneske ene – uden en
andens hjælp. Hør hvorfor det enestående individ
derfor på én gang er verdenshistoriens største
bedrag og dog det højeste, man kan hjælpe et
andet menneske med at blive. Foredrag: Christian
Hjortkjær, ph.d.-stud.
Blovstrød Sognegård – www.blovstroedkirke.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

Luther og kvinderne
Onsdag 6. september kl. 19.30
Det er de lutherske kirker, der har åbnet dørene for
kvindelige præster. Det betyder ikke, at Luther selv
mente kvinder kunne være præster. Her var han
en mand af sin egen tid, og har sikkert ikke i sin
vildeste fantasi kunnet forestille sig en ”kvindekirke”
som Den danske Folkekirke.
Vi følger sporene i Luthers teologi og tanker, der
banede vejen for ordinationen af de første kvindelige
præster. Men vi skal også tilbage til Luthers egen
tid, hvor flere kvinder følte sig ansporet af de nye
vinde, og fik mod til at blande sig i den kirkelige debat. Foredrag: Eva Holmegaard Larsen,
sognepræst og redaktør af debatbogen ”Kvinde,
mand, kirke”.
Nødebo Præstegård –
www.noedebogadevangkirker.dk
Arr.: Nødebo – Gadevang menighedsråd
Fri entré
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Luthers mørke sider
Torsdag 14. september kl. 19.30

af forholdet mellem reformationen og traditionen.
Foredrag: Martin Ravn, ph.d.-stipendiat, cand. theol.

Reformationen var en fiasko. For Luthers ærinde
var ikke at splitte kirken ad, men at reformere den
fælles kirke. Og det frihedssyn, som Luther i dag
hyldes for, har de lutherske arvtagere grundigt
bekæmpet i historiens løb. Hvis reformationen
skal fejres, må det derfor ske med en god portion
selvkritisk realisme. Foredrag: Eberhard Harbsmeier,
fhv. rektor for Teologisk pædagogisk Center.

Blovstrød Sognegård –
www.blovstroedkirke.dk
Arr.: Blovstrød menighedsråd
Fri entré

Præstevang Kirke – www.praestevang.dk
Arr.: Præstevang menighedsråd
Fri entré

Gudstjenestens musik efter reformationen
Tirsdag 19. september kl. 19.30
Det var ikke Luthers anliggende at grundlægge en
ny kirke, men at rense den eksisterende kirke for
mange af de vildskud, der siden oldtiden gradvist
havde sneget sig ind i både teologien, ledelsesformen og gudstjenesten. Ændringerne betød,
at menigheden blev delagtiggjort i fejringen af
gudstjenesten og i forkyndelsen af evangeliet.
Dette blev opnået gennem indførelsen af sange
på modersmålet til erstatning for de traditionelle
latinske messeled. De evangeliske salmer kom i
de følgende århundreder til på mange måder at
præge udviklingen af kirkemusikken. Foredraget
bliver ledsaget af udvalgte musikeksempler.
Foredrag: Peter Ryom, dr. phil.

I Luthers fodspor - Familieforstilling fra 10 år
Fredag 22. september kl. 17.00-18.00
Kulturnatten, Hillerød
Historien tager sin begyndelse i klosteret, hvor
Luther bare ikke føler, at han passer ind. Når han
nu er så glad for sang, musik og dans - og Gud har
skabt ham sådan, hvorfor er det så ikke tilladt? Et
udvalg af de reformatoriske hovedpointer introduceres med humor og i børnehøjde - og med lidt
“brush-up-your-Luther” til de voksne oveni. Der er
naturligvis fællessang og bevægelse undervejs.
Hillerød Kirke – www.hillerodkirke.dk
Arr.: Hillerød Menighedsråd
Fri entré

Katherina Luther – Munkens brud
Familieforestilling
Onsdag 27. september kl. 17.00 - Præstevang Kirke
Torsdag 28. september kl. 17.00 - Engholmkirken

Frederiksborg Sognegård –
www.frederiksborg-slotskirke.dk
Arr.: Frederiksborg Slotssogns menighedsråd
Fri entré

TRIOfabula og Tine Skau tegner med musikalsk
humor og autencitet feltet mellem middelalder og
renæssance. Käthe, Martin Luther selv, godtfolk fra
Wittenberg, abbedisser og nonner fortolkes med
elektriske blokfløjter, guitarpedaler og bunker af
andre instrumenter.

Reformation og tradition
Torsdag 21. september kl. 19.30

Præstevang Kirke – www.praestevang.dk
Engholmkirken – www.engholmkirken.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

Reformationen er ofte blevet fremstillet som et
radikalt brud. Imidlertid betød det ikke, hverken
at Luther ikke kendte den kirkelige tradition,
eller at han helst så alle dens indsigter kastet på
historiens mødding. Tværtimod! Foredraget vil
igennem en fremstilling af Luthers treenighedsteologi belyse, hvordan Luther selv så visse dele af
sin teologi som en genopdagelse af den levende
oldkirkelige kilde, som var tørret ud i visse dele af
skolastikken og dermed give et nuanceret billede
16
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Reformation - Hvad betyder den evangeliskelutherske kirke for Grønnevang?
Søndag 1. oktober kl. 12.00-15.00
Grønnevang Kirke - www.gronnevang.dk
Arr.: Grønnevang menighedsråd
Fri entré - arrangementet indledes med
kirkefrokost. Tilmelding pb@km.dk

Reformationen og økonomien
Tirsdag 3. oktober kl. 19.30
Reformationen var meget andet end teologi. Den
var også sociale konflikter, bondeoprør og nationale
modsætninger, og lutherske teologer har op til i
dag været med til at præge debatten om økonomisk etik og samfundsmæssig retfærdighed. Der har
været lutherske teologer blandt både velfærdsstatens varmeste fortalere og skarpeste kritikere. I foredraget diskuteres forholdet mellem reformationen,
aktuel kristendom, økonomi og politik. Foredrag:
Niels Kærgård, professor, dr.polit.
Luther og kvinderne
6. september

Frederiksborg Sognegård –
www.frederiksborg-slotskirke.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

Luthers Käthe
Et spil om Reformationen - om Martin Luther
og hans hustru Katharina von Bora
Onsdag 11. oktober kl.19.30

I Luthers fodspor
22. september og 1. oktober

Med støtte fra ”Folkekirkens fællesfond” fremfører
Merete Arnstrøm en kvindemonolog der i dramatisk form lader Martin Luthers hustru Katharina von
Bora fortælle om sit liv; - om sit opbrud fra et nonnekloster til ægteskabet med Luther, om reformationen og om livet i Wittenberg, hvor Martin Luther
boede det meste af sit liv.

OKTOBER

Bordtaler, satire og teater

Gadevang Kirke –
www.noedebogadevangkirker.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

I Luthers fodspor - Familieforestilling fra 10 år
Søndag 1. oktober kl. 15.00

Basic Facts – Luther og reformationen
Onsdag 11. oktober kl. 19.30

Historien tager sin begyndelse i klosteret, hvor
Luther bare ikke føler, at han passer ind. Når han
nu er så glad for sang, musik og dans, og Gud har
skabt ham sådan, hvorfor er det så ikke tilladt?
Et udvalg af de reformatoriske hovedpointer introduceres med humor og i børnehøjde - og med lidt
”brush-up-your-Luther” til de voksne oveni.

Et foredrag, der belyser baggrunden for og de
vigtigste begivenheder i den reformation, som
ændrede ikke bare det kirkelige landskab i Europa
men også kultur og samfund i vores del af verden.
Samtidig kastes et blik på Luthers egne åndelige
kampe og udvikling. Der lægges også vægt på at
aktualisere betydningen af reformationen for kirke
og kristendom i dagens Danmark.
Foredragsholder: Finn Aa. Rønne, lektor i kirkehistorie, dr.theol., Dansk Bibel-Institut.

Uggeløse Kirke – www.lyug.dk
Arr.: Lynge/Uggeløse menighedsråd
Fri entré

Hillerød Provsti
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Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2,
3400 Hillerød
Arr.: Evangelisk Luthersk Netværk i Nordsjælland
www.facebook.com/elnnordsjaelland
Fri entré

Reformationsgudstjeneste
Søndag 29. oktober kl. 10.30

Til bords med Martin Luther
Torsdag 26. oktober kl. 18.30

Gørløse Kirke – www.goerloesekirke.dk
Arr.: Gørløse – Strø menighedsråd
Fri entré

Bondekost og gode ord fra den mere private side
af den store reformator. Da reformationen var godt
i gang overtog Luther sit gamle kloster som professorbolig. Ved middagsbordet blev der ikke kun
disket op med øl og enkle solide retter men også
med jævne og til tider grovkornede kommentarer og erindringsforskydninger om kirke og tro.
Udvalgte ”bordtaler”, som blev nedfældet fra
Luthers middagssamtaler fylder 6 bind, men vi
vil høre små uddrag derfra og sige ”skål for
reformationen!”. Tilmelding til Carsten Mulnæs,
cmu@km.dk.
Lillerød Sognegård - www.lilleroedkirke.dk
Arr.: Lillerød menighedsråd
70 kr. - max 70 pers.

”

Næst efter Gud er musikken det,
som mest fortjener at fejres.
Martin Luther

Reformation og religiøs satire
Torsdag 26. oktober kl. 19.30

”

De færreste ved, at Martin Luther i egen person
skrev tekster til karikaturtegninger af paven.
Reformationen førte til det første store boom i
religiøs satire, da både protestanter og katolikker
brugte satiren til at diskreditere hinanden. Man vil
også kunne se, hvordan oplysningstidens satirikere brugte satiren til at underminere præsternes
magt, og høre om hvordan det gik til, at religionssatiren i det 19. århundrede blev så udbredt,
at den endte med at forme de moderne europæiske mennesker og samfund. Foredrag:
Dennis Meyhoff Brink, ekstern lektor, KU.
Nr. Herlev Sognegård – www.nrherlevkirke.
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré
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En særlig gudstjeneste i Gørløse Kirke, der forsøger
at trække Luthers idealer for den gode gudstjeneste ind i egen gudstjeneste. Der er selvfølgelig
lutter Luther-salmer.

Koncert - Værker fra reformationstiden
Søndag 29. oktober kl. 16.00
En koncert, der med en visuel fortælling på storskærm når rundt om både mennesket Martin
Luther, reformatoren og reformationen. Musik fra
de sidste 500 år arrangeret for trompet og orgel.
Dorte Zielke, trompet. Søren Johannsen, orgel.
Lille Lyngby Kirke – www.skaevingekirke.dk
Arr.: Skævinge – Lille Lyngby menighedsråd
Fri entré

Koncert - Reformationsmusik fra 17. årh
Søndag 29. oktober kl. 16.00
Den reformatoriske fuldendelse i den nordeuropæiske orgelmusik. Orgelkoraler og frie værker
af de danske og tyske mestre, Buxtehude og Bach.
Adrija Everse, orgel.
Præstevang Kirke – www.praestevang.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré

500 års JUBILÆUMSDAGEN
31. oktober 2017
FESTGUDSTJENESTE i
HELSINGØR DOMKIRKE
www.helsingoerdomkirke.dk

NOVEMBER

Øl og musikalske godbidder
Reformationskoncert
Onsdag 1. november kl. 19.30
Marianne G. Nielsen er freelance sangerinde med
speciale i musikken fra 16- og 17-tallet. Desuden
medvirker violinist Stefanie Barner samt cembalist
Søren Gleerup Hansen. Sidstnævnte er ansat som
organist ved Sct. Mariae Kirke i Helsingør.
Uggeløse Kirke – www.lyug.dk
Arr.: Lynge – Uggeløse menighedsråd
Fri entré

Reformationens musik - 18. årh.
- Reformationen og Allehelgen
Søndag 5. november kl. 15.00
Allehelgensmusik og reformationsmusik går
hånd i hånd ved denne koncert med værker på
modersmålet, men med blikket mod evigheden.
Medvirk.: Klerkekoret og Mie Korp Sloth, orgel.
Hillerød Kirke – www.hillerodkirke.dk
Arr.: Hillerød menighedsråd
Fri entré

Reformationskoncert – ny musik
Søndag 12. november kl. 16.00
Komponisten og organisten Christian Præstholm
har modtaget et arbejdslegat fra Dansk Komponistforening til at komponere ny kor- og orgelmusik
over de gamle protestantiske koraler, der skal
fremføres efter alternativ praksis, som man gjorde
det i gamle dage; altså en vekslen mellem kor–
og orgelsatser. Christian Præstholm selv sidder
ved orglet, og de nykomponerede koraler vil blive
sunget af Frederiksborg Slotskirkes Kantori.

Godbidder fra Luthers bord
– en aften med ølekspert Carsten Berthelsen
Lørdag 25. november kl. 18.30–ca. 22.30
Bag klostrets mure kunne man søge ly og blive
beværtet med sundt og godt bryg. Men også i
købmændenes huse bryggede man i Middelalder
og Renæssance og gjorde sig en god forretning
gennem Hansaforbundet. Vi nød i Danmark meget
godt øl ikke mindst Tydskens fremragende bryg. Vi
prøver denne aften sorter, som Luther ville have bifaldet, og smager dejligt gammeltøl for at fejre Reformationens 500 år. Til øllet serveres en treretters
menu, som den kunne have set ud på Luthers tid,
og den lokale sognepræst Anja Worsøe Reiff vil
læse udvalgte passager af Luthers bordtaler.
Kulsviergården, Alsønderup –
www.alsonderupkirke.dk
Arr.: Tjæreby Alsønderup menighedsråd
450 kr. inkl. 3 retters menu og drikkevarer.
Tilmelding senest 21. nov. 2017 til Anja
Worsøe Reiff, awr@km.dk

”

Når man vil gifte sig, skal man
ikke spørge til faren, men derimod
til pigens mors rygte. For øl dufter
i almindelighed som det fad, det
kommer fra.

”

Martin Luther

Frederiksborg Slotskirke –
www.frederiksborg-slotskirke.dk
Arr.: Hillerød Provsti
Fri entré
Godbidder fra Luthers bord
25. november
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ER MAN EN GANG
BLEVET VIDENDE,
KAN MAN IKKE IGEN
BLIVE DUM
ESSAY / Maria Helleberg, forfatter

Danmark har ikke mange revolutioner i sin historie.
Vi kalder det nok reformationen, men i virkeligheden var der tale om en veritabel revolution.
Ingen havde forventet revolutionen – når man
vandrer rundt i Karmeliternes munkekloster i
Helsingør, er det tydeligt, at kirken var stærkere
end nogensinde. Den eneste kirke, som fandtes.
Der var intet uden for, andet end den ensomhed
uden Guds nærvær, som var straffen, når man
blev lyst i band.
Reformationen var jo ikke specifikt dansk, men
reformationen fik et nyt forløb i alle de lande,
hvor den foregik. Den danske reformation var
voldsom, men den sluttede også hurtigt. I Tyskland medførte processen en voldsom splittelse
mellem de forskellige stater, en religiøs splittelse
som stadig kan aflæses på landkortet.
I England kom reformationen ikke som et
folkeligt krav, men som en nærmest enevældig
konges eneste mulighed. Den resulterede i massemord på medlemmer af kirken og en voldelig
nedlæggelse af klostre overalt.
Til sammenligning var den danske reformation en
ganske anden sag. Den voksede ud af en mindre
gruppes kontakt med den tyske bevægelse, og
udviklede sig til en kraftig, folkelig handling.
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Kongen, som havde været venligt stemt over
for de nye tanker, var død, og hans død åbnede
muligheden for omvæltningen. Ingen almagt
kunne knægte bevægelsen.
I Danmark begyndte den egentlige reformation,
statsforandringen, i 1533. Kongen døde, og landets
absolutte elite besluttede overraskende at udsætte
kongevalget. En afsat konge sad i forvejen i fængsel. Og så blev reformationen koblet sammen med
en social krig. Det tog et par år med det, vi kalder
Grevens Fejde, et bittert opgør som flammede op,
døde hen og fik nyt liv.
I oktober 1536 sluttede borgerkrigen med en
gennemførelse af reformationen. Landet faldt til
ro. Revolutionen tog egentlig ikke hævn – munke
og nonner kunne blive i klostrene eller flytte ud
i samfundet.
Overgangen betegnedes som en nyordning. Den
nye konge, som havde vandret igennem en ødelæggende borgerkrig for at nå fra sit hjem i
Sønderjylland til landets hovedstad i København –
indkaldte til et forbavsende bredt møde, en slags
folkemøde. Rigsråder, adelige, borgere og bønder
skulle høre, hvordan man markerede overgangen
fra den ene form for kirke til den anden.
Til dette formål anvendte man Gammel Torv. Det
sted, hvor forbrydere blev henrettet. Det er stadig

Maria Helleberg, forfatter
Dronning Dorotheas kapel,
Sønderborg Slot

værd at læse den tekst, som blev læst op – den
er forståelig og klar, en politisk redegørelse for de
forløbne års begivenheder.
Folket blev skældt ud. Men hele skylden for
borgerkrigen blev lagt på landets biskopper, en
lillebitte gruppe ufatteligt rige mennesker, der
havde vænnet sig til at agere, som var de konger i
hvert sit stift. Flere af dem var uden tvivl interessante mennesker med stor kapacitet og evne for
styring af komplicerede virksomhedskoncerner.
Ingen af dem havde dog interesse i at gennemføre en ”lutherisering” af den danske kirke.

”

Med ét slag kunne alle læsende
selv sætte sig ind i grundlaget
for religion og kultur.

”

Biskopperne blev anklaget som sluttet gruppe og
som enkeltpersoner. De blev ikke henrettet, men
fængslet og frataget alle økonomiske og politiske
muligheder - og alle magtbeføjelser.
Reformationen i Danmark landede under en
borgerkrig, men afskaffelsen af den gamle kirke
blev til gengæld ikke en voldelig proces. Faktisk
en af de første processer, som viser frem mod
demokrati og individualisering.

Med ét slag kunne alle læsende selv sætte sig ind i
grundlaget for religion og kultur – ikke mindst Det
nye Testamente blev allemandseje. Det monopol
på viden, som kirken hidtil havde kunnet fastholde,
forsvandt. Og er man en gang blevet vidende, kan
man ikke igen blive dum. De kaldte sig slet ikke
reformatorer, de opfattede sig selv som forkæmpere for evangeliet, oversat til folks eget sprog.
Oplevelsen af for første gang at kunne konfrontere
sig med verdens vigtigste tekst lokkede folk ind i
bevægelsen, selv om det ind imellem var livsfarligt.
De tekster, som var grundlaget for religionen,
opfattedes paradoksalt nok som farlige af den
selvsamme kirke.
Det er fornuftsstridigt, men ikke desto
mindre tilfældet
Enkeltborgere af begge køn, fra alle klasser kunne
nu selv læse, selv bedømme og stå ansigt til ansigt
med Gud og troen. En ny og passioneret indlevelse
i tekst opstod i en tid uden megen skriftlig
litteratur. Evangeliernes sprogbrug, først fortysket
af Luther selv, gled ud i hverdagssproget og det
litterære sprog. Efter oversættelsen kom salmerne.
Alle tekster skulle være umiddelbart forståelige
for ”publikum”.
Teksten i sig selv var hovedsagen: Dronning
Dorotheas kapel på Sønderborg Slot er et utroligt
eksempel på reformationens opfattelse af forståelsen af den hellige tekst. Vægge og pulpiturer er
udsmykkede med skriftsteder i tysk oversættelse,
skriften selv var vigtigere end billeder, og skriften
blev forvandlet til billeder.
Bronzestatue af Luther, Wittenberg
Hillerød Provsti
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Kong Christian II. Maleri af Lucas Granach I, ca. 1523-1530.

Måske er evangeliseringen reformationens
vigtigste arv til eftertiden: læs selv, tag selv stilling.
Vejen til borger med stemmeret og rettigheder
gik gennem reformationen. Læs selv og forstå
gennem sprog.
Måske er det mest forunderlige aspekt af reformationen i Danmark, at en tilbagevenden til den
gamle religion var umulig allerede fra sommeren
1536. Der var virkelig ingen vej tilbage. Danmark
havde gennemlevet en heftig borgerkrig: Valget
stod mellem den lutheranske hertug Christian
eller den skiftevis lutheranske og katolske, afsatte
og fængslede Christian den Anden. Mellem fremtid og fortid. Men også mellem diverse klasser i
samtidens samfund – et væsentligt element ved
den såkaldte Grevens Fejde var den forbitrede sociale opstand. I urolige tider forsøgte samfundets
laveste, men enorme lag at vinde nogle fordele,
eller i det mindste nogle bedre forhold.
I maj 1544 sluttedes freden i Speyer, og Danmark blev anerkendt som en suveræn stat, var
ikke længere et omstridt område, der ideelt set
skulle gen-katoliceres. Denne, i dansk historie
noget stedmoderligt behandlede mærkedag,
markerer helbredelsen og normaliseringen. Og
den sidste fængslede katolske biskop var frigivet
to år tidligere – for at blive kongelig lensmand til
sin død...

”
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Helt let var det ikke at få verden i vinkel. Selv den
monumentale Roskilde Domkirke lå hen som
ubrugelig bygning, indtil det lykkedes at omdanne
den til en moderne lutheransk kirke. I begyndelsen
mente reformatorerne, at det var klogest at finde
nye navne og titler, så stifternes ledere blev superintendenter. Men efter nogle års forløb gik man
tilbage til den hævdvundne titel biskop.
Kirken ejede ikke længere enorme godser, masser
af møller, vandløb og hele byer. Kirken blev fattig,
men nær. Præsterne skulle gå i ganske almindeligt
tøj. Hele kirken blev åbnet for menigheden. De altid
fungerende katolske kirker åbnede nu egentlig kun
for kirkelige handlinger om søndagen. Den politiske
kirke blev praktisk.
Hvad ser vi i reformationen? Udbredelsen af viden,
muligheden for at træffe egne beslutninger. At
selv de stærkeste magtsystemer kan erodere og
nedbrydes på kort tid. Enorme forandringer kan
ske hurtigt. Og ofte er det en god idé, i stedet for
at reparere og reparere, at lukke det gamle ned,
for så at bygge præcis det, man har brug for –
smalt, let og nyttigt.

Og ofte er det en god ide, i stedet for at reparere
og reparere, at lukke det gamle ned, for så at bygge
præcis det, man har brug for – smalt, let og nyttigt.
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HVILKEN DØR - HVILKEN KIRKE?
Kender du de 20 kirker i Hillerød Provsti?

Frem til 31. oktober 2017 er det muligt at deltage i konkurrencen om at finde hvilken kirkedør, der
tilhører hvilken kirke. Indsend dit svar til lene.praestevang@gmail.com eller aflever den i din lokale
kirke, og du er med i lodtrækningen om en kasse reformationsøl. Liste og info se kirkernes hjemmesider.
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