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Landemodegudstjeneste

Kirke- og kulturminister Bertel Haarder taler

Hvordan fejrer vi reformationen i Fyens Stift?
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Hovedtaleren ved årets Stiftsdag
er kirke- og kulturminister Bertel
Haarder.

Som tema og titel for sit indlæg
har han valgt at kombinere ordene
Luther, reformation og revolution
til titlen ”Luthers revolutionære
reformation”.

I sin begrundelse for valget
skriver han: ”Det er vanskeligt at
overvurdere betydningen af, hvad
der blev sat i gang, da Luther
opslog sine 95 teser på
slotskirkens dør i Wittenberg.”

Jeg er helt enig og glæder mig til
at høre kirkeministeren.

De to tovholdere på stiftets fejring
af reformationen, sognepræsterne
Rikke Møller Gotfredsen og Torkil
Jensen kommer også på scenen
på Stiftsdagen. De vil berette om
de mange aktiviteter og arrange-
menter, der er i støbeskeen, når
hele stiftet i 2017 fejrer, at det er

500 år siden Martin Luther slog
sine teser op på kirkedøren i
Wittenberg.

Vi skal også høre om dåb.
Domprovst Regina Ljung fortæller
om den store dåbsmesse, som
holdes i Odense Domkirke og på
Odense Rådhus den 11. og 12.
november 2016, og I får en
stiftsbog med hjem med
inspirerende artikler om dåb og
dåbstraditioner.

Stiftsdagen begynder selvfølgelig
med gudstjeneste i Domkirken,
hvor provst Lars Ole Jonssen
prædiker, og domprovst Regina
Ljung kreeres.

Bagefter spiser vi frokost
sammen, inden kirkeministeren
får ordet.

Jeg glæder mig til at se jer!

Mange venlige hilsner
Tine Lindhardt

Luthers revolutionære reformation
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Luthers revolutionære reformation Program:

10.00 Landemodegudstjeneste i Odense Domkirke

Prædikant: Provst Lars Ole Jonssen

Liturg: Sognepræst Peder Thyssen

Biskoppen kreerer domprovst Regina Ljung

11.45 Frokost på Hotel H. C. Andersen, Odense

13.00 Luthers revolutionære reformation

v. kirke- og kulturminister Bertel Haarder

14.00 Årets gang i Fyens Stift

 v. biskop Tine Lindhardt

14.40 Pause

15.10 Stiftsrådsformanden har ordet

v. stiftsrådsformand Erik Vind

15.20 Dåbsmesse - hvad er det?

v. domprovst Regina Ljung

15.30 Sådan fejrer vi reformationen i Fyens Stift

v. sognepræsterne Rikke Gotfredsen og Torkil Jensen

15.45 Biskoppen runder dagen af

16.00 Tak for i dag



F Y E N S  S T I F T
FOLKEKIRKEN

Alle menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte ved
kirkerne i Fyens Stift er velkomne.

Man er velkommen til at tage sin ægtefælle/partner med.

Tilmelding sker på Fyens Stifts hjemmeside:
www.fyensstift.dk

Senest den 12. september 2016.


