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Reformationsfejringen 2017
Svendborg Provstis reformationsudvalg præsenterer:

Svendborg Provsti nedsatte i 2016 et udvalg, som fik til 
opgave at sprede kendskabet til Luther og reformationen 
gennem forskellige tilbud på tværs af sognegrænserne 
i Svendborg Provsti.  Baggrunden er, at vi i 2017 fejrer, 
at Martin Luther i 1517 med opslaget af sine 95 teser på 
kirkedøren i Wittenberg satte en bevægelse i gang, som 
går under betegnelsen reformationen. Det er nu 500 år 
siden, og dette jubilæum fejres i stor stil. 

Vi præsenterer med denne lille folder vores bidrag til 
fejringen. Vi håber derigennem at gøre opmærksom 
på, hvad Luther har betydet og stadigvæk gør. Vi håber 
naturligvis også, at rigtigt mange vil få lyst til at deltage 
og derved både får nogle gode oplevelser og et bredere 
kendskab til Luther og hans tanke- og trosverden.

I al ubeskedenhed synes vi, at det er nogle knaldhamrende 
gode tilbud, som du her kan læse om og forhåbentligt få 
lyst til at deltage i.

God fornøjelse!

Liselotte Kirkegaard



STUDIEKREDS

Formålet med studiekredsen er at undersøge, hvilke spor 
reformationen har sat i Svendborg Provstis kirker. 
Studiekredsen er for dem, der gerne vil dykke ned i deres 
egen kirkes historie. Vi kan ved at være sammen støtte 
og hjælpe hinanden med at finde kildetekster og histor-
iske oplysninger, men en stor del af arbejdet må være 
drevet af nysgerrighed vedrørende egen kirkes historie.

Hvad betyder det f. eks., at Hesselager Kirke har gavle 
som Melanchtons hus i Wittenberg?

Det er meningen, at sporene fra reformationstiden skal 
munde ud i en turistfolder.

Studiekredsen mødes i Fredens kirkes Sognehus,  
Glarmestervej 8, 5700  Svendborg følgende datoer:  
7. marts · 21. marts · 28. marts · 4. april · 25. april
2. maj · 9. maj · 16. maj
Hver gang fra kl. 10.00 – 12.00.

Deltagelse:
Tilmelding til lederen af studiekredsen, sognepræst  
Lotte Boas, tlf.  2940 3068,mail: logb@km.dk.  
Oplys venligst: navn, adresse og sogn.



LUTHER-MESSER

Der afholdes 4 Luther-gudstjenester (messer), som i 
moderniseret udgave lægger sig op ad den messe, som 
Luther holdt. 

Musik betød meget for Luther, og han omformede sin 
tids messe til en salmemesse. Vi lægger også vægt på 
salmerne i de 4 gudstjenester, som vil finde sted rundt 
omkring i provstiet, sådan at afstanden til den kirke, hvor 
Luther-messen finder sted, bliver overkommelig. 
Som fællessalmer vil vi synge to kendte Luthersalmer 
i en nyskrevet, moderniseret udgave samt to helt nye 
salmer. Til alle disse salmer har organist Povl Chr. Balslev 
komponeret nye melodier.

Salmen ”Vor Gud han er så fast en borg” står imidlertid 
fast i sin nuværende tekstudgave, men Povl Chr. Balslev 
komponerer ny melodi.

For at understrege musikkens betydning indbydes alle 
til at deltage i et lejlighedskor. Koret øver 1. 8. og 15. juni 
samt 5. og 26. oktober i Vor Frue Kirke mellem kl. 16.30 
og 18.00 under ledelse af organist Ida Hovalt. Det kræver 
ikke specielle forudsætninger, såsom nodekendskab og 
korerfaring, at deltage i koret.

Deltagelse i lejlighedskoret:
Tilmelding til provstisekretær Hanne Eckmann,  
tlf. 62 22 50 37 eller mail: hae@km.dk med angivelse af 
navn, tlf. og meget gerne mailadresse.

Deltagelse i øvrigt:
Messerne finder sted:  
18. juni i Bjerreby Kirke kl. 14.00.
25. juni i Gudme Kirke kl. 14.00.
8. oktober i Vester Skerninge Kirke kl. 14.00.
29. oktober i Vor Frue Kirke kl. 16.00.



LUTHER PÅ TORVET I SVENDBORG

Ved en salgsbod på Torvet i Svendborg sælger vi 
specialfremstillede Luther-øl. Vi fortæller også gerne om 
Luther og hans tanker, som i den grad forandrede den 
etablerede kirke i Danmark.  Fra Vor Frue Kirkes tårn 
sørger organist Povl Chr. Balslev for, at vi kommer i den 
rette reformationsstemning via reformationsmusik fra 
klokkespillet. Der er torveandagt i Vor Frue Kirke kl. 10.30, 
hvor børnekor under ledelse af organist Ida Hovalt 
medvirker. 

Deltagelse:  
Mød op på torvet den 17. juni mellem kl. 8.00 og 14.00  
– og tag hjem med Luther (-øl) i bagagen.

TEATERKONCERT
”En mand, der hed Martin” er navnet på den teater-
koncert, som er skrevet og instrueret af journalist 
Marianne Kjær. Musikken komponeres af organist Tore 
Bjørn Larsen, som i det hele taget har ansvaret for den 
musikalske side af stykket, som opføres den 8. september 
kl. 19.30 og den 9. september kl. 15.00 i Sct. Nicolai Kirke.
”En mand, der hed Martin” er Luther-historier i ord og 
toner, fortalt af den unge og ældre Martin Luther,  
Katharina von Bora, børn, paven og fynske kirkegængere 
anno 1517.   

Deltagelse:
Der er fri entré. Billetter kan afhentes på kirkekontoret i 
Sct. Nicolai Kirke, kirkekontoret i Hesselager, Bjerreby 
Præstegård, Stenstrup Præstegård og Vester Skerninge 
Præstegård i tidsrummet 1.-21. august.
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