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              Den 10. januar 2017 

 

 

pressemeddelelse 

Reformationsåret skydes i gang  
For første gang holder Fyens Stift nytårskur – med Lutherøl 

og kage i Domkirken 

 

”Den der stikker næsen i alting får den også i klemme” – ”Jo mere vi ejer, jo mere vil 

vi have” - ”Tanker er toldfrie.” 

Citaterne kunne være plukket fra dagens sociale medier, men de blev skrevet for 500 år siden 

af Martin Luther, som dengang var katolsk munk.  

Citaterne kan, sammen med en række andre Luther-ord, læses på en flagallé i Odense 

Domkirke torsdag den 12. januar kl. 14, når biskoppen og stiftsrådet for første gang inviterer 

til Nytårskur.  

Biskop Tine Lindhardt holder nytårstalen, og hun skyder dermed et år i gang, hvor 

reformationen fejres på hele Fyn. Den reformation, der begyndte for 500 år siden, og som 

stadig er i gang.  

”Med nytårskuren skal vi ikke fejre en mand, der levede for 500 år siden; vi skal fejre en 

begivenhed, der har sat markante spor i samfund og kirke frem til i dag - og så vi skal spørge 

os selv, hvordan vi fortsætter reformationen,” siger Tine Lindhardt. 

Efter nytårstale og fællessang bliver der mulighed for at skåle i en tår Lutherøl, og at nyde et 

stykke Lutherkage. 

 

Yderligere oplysninger 

Biskop Tine Lindhardt, tili@km.dk, 66 12 30 30 24. 

 

Læs om begivenheder i reformationsåret på Fyn her: 

http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-

reformationsaaret  

Læs flere Luthercitater her:  

http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-

reformationsaaret/januar/luthers-citater 
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Læs hvad der skete på Fyn i forbindelse med reformationen her: 

http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/reformationen-paa-fyn  

  

Læs om den Lutherøl som serveres til nytårskuren her:  

http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-

reformationsaaret/januar/martin-luther-oel 

 

Fakta:  

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg 

i protest mod afladshandelen – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen.  

Luther gjorde bl.a. op med kirkens autoritet og datidens forestilling om, at præsterne var 

tættere på Gud end mennesker i almindelighed. Han oversatte f.eks. Bibelen, så den ikke 

længere var forbeholdt de få, der forstod græsk og latin, men – godt hjulpet af 

bogtrykkerkunsten –  blev for alle.  
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