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Til  kirker, skoler, institutioner og børnekor på Fyn 

Der er mange måder “at fejre og markere” på! 

I de seneste år har vi fejret og markeret HC.Andersen, Søren Kirkegård og Carl Nielsen                                      
- gode danske personer, der hver har fået opmærksomhed i et helt år - og det er gjort på 
mange forskellige måder - af mange forskellige arrangører i løbet af et helt år. 

Nu er turen i 2017 kommet til Martin Luther, der i 1517 satte gang i reformationen af den 
romersk-katolske kirke med opsætning af sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. 

Fyns Stift er som landets øvrige stifter i gang med at udarbejde planer for, hvorledes Morten 
Luther, som han hedder på dansk, også i Danmark og på Fyn kan markeres og fejres i løbet 
af 2017. Luther har både direkte og indirekte sat præg på dansk salmesang - såvel til kirke-
brug som til husbehov.  

En særlig arbejdsgruppe under Fyns Stift har i de sidste måneder arbejdet med formidling af 
luthersk inspireret sang og musik til børn og unge. 
Arbejdsgruppen har fremstillet et materiale, som gratis tilbydes alle, der har lyst tiI at tage  
denne udfordring op. Der lægges vægt på, at det sker i et lokalt samarbejde mellem flere 
grupperinger som feks. skolesangkor, kirkekor, musikskoler eller blot sangglade børn.  
Men initiativet skal tages lokalt. 

Materialet omfatter:  1  Igangsættende undervisningsmateriale for 0.- 3. skoleår 
         om deltagelse i sangtræf i lokalområdet i et partnerskab med  
         jævnaldrende fra anden skole, musikskole eller børnekor.  
         De valgte sange hentes fra den lutherske tradition.  
         Her kan man med fordel bruge eksempler fra materialet, hvor  
              tekster, melodier og relevante kommentarer medfølger. 

     2  Igangsætteende undervisningsmateriale for 4.- 6. skoleår 
                                  om deltagelse i en konkurrence om at lave en klasses (gruppes)  
                 forslag til en moderne salme i den lutherske tradition. 
         Forslag indsendes til bedømmelse i Fyens Stift inden 1. maj 2017  
         Vinderen præsenteres ved en koncert i Odense i november 2017 

Materialet kan erhverves ved downloadning fra Fyens Stifts hjemmeside - og det er gratis:. 
Giv dette tip videre til andre sangglade venner og kolleger, du kender. 
         
Med venlig hilsen 
Arbejdsudvalget for reformationsjubilæet/luthersk sang og musik 
Klingenberg 2, 5000 Odense C - www.fyensstift.dk/jubilæumsaktiviteter 
Udvalget, der kan kontaktes: 
 Uffe Most, leder af Odense Musikskole  - umo@odense.dk 
 Lars Frederiksen, organist Vor Frue sogn Odense -  organistfruekirke@gmail.com 
 Paul Chr. Balslev, organist Vor Frue sogn Svendborg - organist@vorfruekirke.dk 
 Frede Madsen, tidl. museumslærer Odense - jfmadsen@youmail.dk 
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