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Folkeuniversitetet Slagelse                                             

 

Martin Luther 
 

 

 

 

Et kursus om Martin Luther 

24. – 26. marts 2017 

Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse   

Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse. Telefon: 5852 3120 

Den 31. oktober 1517 - dagen og året for Martin Luthers opslag af de 95 teser - anses i 

almindelighed for den lutherske reformations fødsel. 2017 er altså 500 året for denne 

begivenhed. Som mange andre steder i landet og i udlandet vil også Liselund med dets stærke 
kulturelle, folkelige og kirkelige tradition markere dette jubilæum.  

Kurset er for alle interesserede. Nok henter vi foredragsholdere og ledere af rejsen, der har 

stor indsigt og viden, hvad angår Luther og den lutherske reformation; men alle er de blevet 

bedt om at formidle deres stof, så også den kursusdeltager, som kommer uden større 
historiske og teologiske forudsætninger, vil få udbytte og glæde af såvel kurset.  
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Kursusprogram 

Fredag d. 24. marts 19.30  

 

Martin Schwarz Lausten, professor emer., dr.theol. ”Den hellige stad Wittenberg og 
Danmark i reformationstiden” 

Sådan kaldte den fordrevne konge Christian d. 2. Luthers by, da han i sin udlændighed var 

gået over til den lutherske tro. Som sådan blev han en inspirator for udbredelsen af 

reformationens tanker i Danmark. Det samme skete, når de hundreder af byens danske 

studenter vendte hjem igen. I foredraget fortælles både om deres ophold i byen, og om den 

lutherske reformations gennemførelse her i landet. Et særligt spændende emne er her 

reformationskongen Christian d. 3.´s store bevarede brevveksling med Luther og de andre 

berømtheder i Wittenberg. Foredragsholderen var professor i kirkehistorie ved Københavns 
universitet og har skrevet en række bøger om reformationen og andre kirkehistoriske emner. 

 

Lørdag d. 25. marts kl. 9.30  

 

Ditlev Tamm, dr.jur., dr.phil., professor og forfatter ”Reformationen, Luther og vores 

danske stat” 

Reformationen i 1536 i Danmark var ikke blot en afsked med den katolske kirke, men meget 

mere en revolution af det danske samfund, end vi ofte tænker på. Kongen og dermed 

statsmagten fik en helt ny og central rolle, som blev benyttet til at regulere, disciplinere og 

regere i et helt andet omfang end det vi kender fra middelalderen. Det danske retssystem og 

dets institutioner gik også nye veje, som vi skal høre om i dette foredrag, der ikke mindst vil 

handle om, hvad reformationen egentlig kom til at betyde for vores opfattelse af staten og 

dens opgaver. 
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Lørdag d. 25. marts kl. 14.30  

 

Anna Vind, professor MSO i Kirkehistorie ved Københavns Universitet, ph.d.  ”Hvad er 

protestantisme? Overvejelser over reformationens indhold og betydning i anledning 

af 500-års jubilæet 2017” 

I 1517 offentliggjorde Martin Luther sine teser imod afladshandelen. Det gav startskuddet til 

reformationen, en begivenhed, som bliver fejret og markeret i utallige lande i 2017. Men hvad 

er det egentlig vi fejrer? Efter en kort introduktion gives der i foredraget en præsentation af to 

danske bud (Søren Holm og Regin Prenter) fra det 20. århundrede på, hvad protestantismen 

er i sin lutherske variant og hvilken betydning den har i dag. 

 

Lørdag d. 25. marts kl. 19.30  

 

Søren Juhl, fløjtenist, teolog, tidl. præst og højskoleforstander sammen med Viola Chiekezi, 

akkompagnatør/klaver  

En billedfortælling om Martin Luther. I ord, billeder og levende musik fortælles historien om 

Martin Luthers liv og hans kamp for at reformere kirken og finde glædens Gud. Der spilles 

salmer af Luther og nyere klassisk musik på fløjte og klaver.   
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Søndag d. 26. marts kl. 10,00  

 

Gudstjeneste ved Thomas Reinholdt Rasmussen, provst Sct. Catharinæ kirke, Hjørring.    
I gudstjenesten indgår flere af Luthers egne salmer. 

Søndag d. 26. kl. 14.30  

Thomas Reinholdt Rasmussen, ”Skriften alene - om bibelen i Martin Luthers teologi” 

Foredraget vil fortælle om Luthers brug af bibelen i sit reformatoriske arbejde, og hvilken 

betydning den har for hans teologi. Bibelen ligger blandt andet til grund for hans syn på et 

kristenmenneskes frihed. Foredraget vil fortælle hvorfor Skriften er det grundlæggende i 

reformationen, og desuden perspektivere Luthers bibelbrug til vore dages kirkelige debatter. 

Søndag d. 26. marts 19.30  

 

Jakob Wolf, lektor ”Luthers skjulte og åbenbarede Gud” 

Mange mener, at Luthers skelnen mellem den skjulte og den åbenbarede Gud er en fejltagelse, 

vi skal glemme. Jeg mener, det er en genial skelnen, der skal forhindre, at vi gør Gud til kun et 

velmenende medmenneske. Kristendommen forkynder, at Gud har åbenbaret sig i et bestemt 

menneske, Jesus fra Nazareth, der levede i Palæstina fra ca. år 0 til 33. Det indebærer, at han 

har skjult sig alle andre steder, i naturen og i historien. Det, at Gud er skjult, betyder ikke, at 

vi ikke kan erkende, at Gud er til og opretholder verden, men at vi ikke i naturen og historien 

kan erkende, hvem Gud er. Han skjuler her, hvad der er hans væsen og inderste vilje med den 

verden, han har skabt. Det er kun i troen på Guds åbenbaring i Jesus fra Nazareth, vi kan 

erkende, at Gud er kærlighed. Derudover ser det ud, som om Gud også er grusom, da naturen 

og historien ikke kun er fyldt med gode begivenheder, men også med onde. Det rejser 

spørgsmålet om, hvad forholdet kan være mellem evangeliets gode Gud, og skaberværkets 

tilsyneladende både gode og grusomme Gud. Foredraget vil belyse dette spørgsmål. 
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Praktiske oplysninger om Luther-kurset:    

Mødeledelse:   

Gunner Lund Sørensen, provst, bestyrelsesformand     

 

Ankomst og afrejse 

Ankomst fredag den 24. mellem kl. 16 og kl. 17. 

Middag kl. 18,00 

Afrejse mandag den 27. marts efter morgenmad. 

  

Priser:   

Ophold (værelse, forplejning, foredrag) betales forud eller ved ankomst.    

 

Indbetaling:  

Nordea, reg.nr. 2204 konto nr. 34 10 037 199. (Husk at skrive navn)    

 

Indkvartering   

Ny afdeling med bad og toilet:   

- Enkeltværelse 2.500 kr.   

- ½ dobbeltværelse 2.200 kr.    

  

Gl. afdeling m. vaskekumme på værelset og bad og toilet på gangen:   

- Enkeltværelse 2.200 kr.   

- ½ dobbeltværelse 2.000 kr.    

  

Tilmeldingsgebyr:   

300 kr. pr. deltager betales, når Liselund har bekræftet tilmeldingen.  Tilmeldingsgebyret er 

ikke en del af opholdsbetalingen.   

  

Tilmelding:   

- Send mail til: info@liselund.dk med navn(e), adresse(r) og værelsesønske(r)   

- Brug hjemmeside: www.liselund.dk - Liselundmøder - tilmeldingsformular udfyldes   

- Send alm. brev (se adressen nederst på siden)    

 NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes meddelt i god tid forud!    

  

  

Liselund Møde-og Kursussted   

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse   

Telefon: 5852 3120   

Forstander Mogens Hemmingsen   

  


