
LØRDAG DEN 24. JUNI KL. 10.00-ca. 16.00. 

REFORMATIONSARRANGEMENT I ASSENS 

Gennem de sidste to år har 

Assens Provsti arrangeret 

reformationsmaraton, hvor 

samtlige provstiets kirker har 

haft besøg. Arrangementet 

afsluttes lørdag den 24. juni i 

Assens, hvor reformationens 

budskab vandt gehør ca. 10 år 

før den officielle kongelige 

anerkendelse i 1536. 

Arrangementet sker i 

samarbejde med Assens 

Bibliotekerne, Assens 

Handelsstandsforening, Lokalavisen og menighedsrådet. Da der samme dag afholdes ”toldfrit område” med 

mange gode tilbud, skulle der være gode chancer for mange mennesker i byen. 

Dagsprogrammet for reformationsarrangementet: 

Kl. 10.00:  

Torvet: Åbningstale ved arrangementets protektor, 

borgmester Søren Steen Andersen 

Kl. 10.30 og 12.30:  

Vor Frue Kirke: Skibbykrøniken – en rundvisning med overraskelser ved 

Karen Nielsen og Sune Kofoed. 

I 1534 afbrød reformationsmodstanderen Poul Helgesen sin Skibbykrønike midt i 

sætningen ”Medens dette gik for sig…” Denne uafsluttede sætning er skrevet midt 

under Grevens fejde, brat og uafsluttet. Det er sådan, bogen er fundet i år 1650. Muret 

inde i væggen i Skibby Kirke.  Ingen ved, hvordan den er havnet dér, eller hvorfor… 

En fortælling om mod, integritet og kampe, man ikke kan vinde” 

(Gratis men begrænset deltagerantal. Tilmelding sker via Assensbibliotekernes hjemmeside). 

 

Kl. 10.30 og 12.30 

PLUMS gård: Koncert med middelalderensemblet PØBEL 

Iført autentiske dragter og fremført på tidstypiske instrumenter 

spiller Pøbel stemningsfuld, dansabel og medrivende ”folkelig 

middelaldermusik”, som et seriøst bud på, hvordan et 

velrenommeret ”danseorkester” kan have set ud og har lydt på 

markedspladser og ved festlige lejlighed rundt omkring i Europa 

og Danmark omkring midten/slutningen af 1400-tallet. 



Orkestret, der turnerer både i ind- og udland, består af Mads Kjøller-Henningsen, Thor Ahlgren, Lasse 

Væver Jacobsen og Magnus Heebøll 

Kl. 10.30-13.30 

Østergade: Børne- og ungdomsteatergruppen Lirekassen vil løbende 

lave små optrin i gadebilledet om reformatoriske emner som f.eks. ny 

gudstjenesteform og præsters ægteskab, som givetvis har givet 

anledning til snak blandt folk på gadeplan i Assens i 1520’erne. 

 
Kl. 14.00 

Vor Frue Kirke: Afslutningsarrangement i Vor Frue Kirke. En 

kirkemusikalsk tidsrejse gennem 500 års salmesang. 

Medvirkende Pøbel, kirkesanger Anitta Nielsen, Syngedrengene 

og organist Finn Pedersen, 

organist Henrik Sørensen, der 

til lejligheden har komponeret 

ny musik, samt provst Ole 

Hyldegaard som liturg.  

 

 

15.15 Afslutning med den årets lutherøl, sodavand og pølser i telt ved Vor Frue Kirke 

 

 


