
TEMAdage fredag d. 17. og lørdag d. 18. marts 2017 
 

Reformationens for- og bagsider 
- hvilken betydning har de i dag? 

 

       
                                                                   
Fredag d.17.marts kl.19.00  

Christian Hjortkjær:  Stå fast, stå ene og vær enestående  

-reformationens virkninger og bivirkninger 

Havde det ikke været for Luthers reformation, var vi aldrig blevet selvstændige, sekulære og demokratiske 

individer. Sådan lyder den klassiske forklaring, som desværre også er en bortforklaring. Luthers hensigt var 

ikke, at vi skulle blive mindre religiøse, men mere. Målet med hans reformation var ikke, at Gud skulle 

demokratiseres, men at vi alle skulle være præster. 

Luther forsvarede sig med ordene: ”Jeg står her og kan ikke andet”. Han stod fast. Men først og fremmest 

stod han ene. I dag er det ikke blot individets pligt at stå ene – det skal også være enestående, unik, 

autentisk. Helt modsat Luthers hensigt, er det religiøse kald blevet afløst af et kald til at realisere sig selv. 

Men står vi vitterligt ene? Eller er vi langt mere forbundne, end vi bilder os ind? Ved at se nærmere på 

arven fra Luther og særligt Kierkegaard skal vi se, hvorfor det enestående individ både er verdenshistoriens 

største bedrag, og samtidig det højeste, man kan hjælpe et andet menneske til at blive. 

Christian Hjortkjær er ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole 

 

Lørdag d.18.marts kl. 10.00 

Viggo Mortensen: Luther – og hvad der siden hændte?  
2017 er det 500 år siden Luther med sit opslag af en række teser satte gang i den lutherske reformation.  

Jubilæet skal selvfølgelig fejres. Men hvad er der at fejre? Er der noget der gør danskerne stolte over at 

være lutheranere? Den lutherske reformation begynder i en universitetsprofessors og munks ængstede 

samvittighed. Ud af en protest mod og et opgør med nogle af den tids åndelige udskejelser vokser en række 

nye kirker, der afgørende præger også den politiske udvikling i Europa. Nu lever vi i en global og 

multireligiøs virkelighed. Hvad er lutherdommens muligheder i en fremtidig global kirke? Og hvad betyder 

det lutherske for os i Danmark? 

Viggo Mortensen var indtil 2012 professor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Han beskæftiger sig 

fortsat med globaliseringen og pluralismens udfordring til kirken. Han var 1991-1999 leder af den teologiske 

studieafdeling i Det Lutherske Verdensforbund i Geneve. Han har dermed et indgående kendskab til den de 

forskellige kirkelige organisationer i Geneve og hele den verdensvide lutherske kirke. 

 

Lørdag d.18.marts kl. 13.00: reformationsmusik ved Carsten Sindvald og Finn Henriksen 

 

Lørdag d.18.marts kl. 13.30 

Karen Schousboe: Det Enkle Liv - i 1517 og 2017 
En væsentlig forudsætning for Reformationens opkomst var bogtrykkekunsten, som Luther og de øvrige 

reformatorer flittigt drog nytte af for at sprede deres budskab vidt omkring. Hvad er mindre kendt er, at hele 

denne eskplosion i tekster og informationer overvældede væsentlige gruppereringer i datiden, som søgte et 

mere enkelt liv. En sådan gruppe var Anabaptisterne, der senere søgte mod USA. Vi kender dem i dag som 

Old Order Amish. I foredraget skitseres hvorledes dette fænomen - at nye teknologiske fremskridt skaber 

informationseksplosioner der medfører mere reaktionære bevægelser både kendes fra de første kristnes tid, 



højmiddelalderen, Reformationen og vores tid (med internettet og drømmen om det enkle liv). Det er min 

overbevisning, at en af årsagerne til vores kirkelige udfordring nu og her er, at arven fra den Lutherske 

Reformation - der jo IKKE var en enkelt-livs bevægelse - hindrer os i at tage samtidens økonomiske, 

politiske og kulturelle udfordringer op. Karen Schousboe er etnolog og forfatter. 
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