


Tirsdag d. 8/8

Kl. 9.00 - 10.00
Kaff e og velkomst. Et kig på vores (lutherske) Kirke

Kl. 10.00 - 12.00
Steff en Heiberg, fh v. museumsinspektør ved Frederiksborgmuseet:
Reformationen – det europæiske perspektiv

Reformationen splittede Europa konfessionelt. Og mere end det. 
Den forandrede de moralske og kulturelle normer i hele Europa, 
også i de lande, der ikke fi k en reformation. Det var konkrete 
begivenhede, der udløste reformationen, men foredraget vil især 
fokusere på de underliggende kræft er af politisk, social og men-
tal karakter, der var dens forudsætninger. Det er fortællingen 
om et dynamisk samfund, der socialt og eksistentielt var i uba-
lance. Modsætningerne vil bl.a. blive belyst ved hjælp af tidens 
egne billeder.

Kl. 12.00 – 13.00
Frokost

Kl. 13.00 – 15.00
Dr. theol. Martin Schwarz Lausten:
Luther og reformationen 

Hvad var det egentlig, Martin Luther ville? Hvorfor blev
modsætningen mellem ham og den katolske kirker så uoversti-
gelig, at han udstødtes som kætter og blev fredløs? I foredraget 
berettes om Luthers liv som munk og om de bibelstudier, som 
gav ham et nyt syn på kristendommen. Også hans personlige
forhold i Wittenberg og de følger, som hans opgør med pave-
kirken fi k for kirken og det verdslige samfund, omtales. Det 
samme gælder Luthers ”skyggesider”. Der foretages også et strejf 
til den lutherske reformation i Danmark, og der spørges om, 
hvorledes vi i dag har forvaltet den lutherske arv.

Tilmelding:

Pris for alle tre dage inklusive forplejning (minus drikkevarer) 
kr. 750,-

Tilmelding sker via Hornbæk kirkes hjemmeside eller
ved henvendelse til kordegnen.

Tilmelding anses for gyldig, når der samtidig indbetales
deltagergebyr på kirkens konto 2411 1940008112. Husk at
skrive navn og ”sommerhøjskole” i betalingsmeddelelsen.

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 8. juni.

Da der er et begrænset antal pladser i sognehuset,
opfordres der til hurtig tilmelding. 

For yderligere information kontakt sognepræst Bodil Olesen, 
Hornbæk præstegård på tlf. 49700035, mail: boo@km.dk



Torsdag d 10/8

Kl. 9. 00 - 12.00
Samtalesalon – med indlagt kaff epause

Kl. 12. 00
Frokost og tak for denne gang

Kl. 15.00 - 15.30
Kaff e

Kl. 15. 30 – 17.00
Sogne – og korshærspræst ved Sct. Mariæ kirke
Jørgen Ingberg Henriksen:
LUTHER – verdens første reklamefremstød

Om brugen af billeder og satire under reformationen med
særlig vægt på Lucas Cranach den Ælde og den Yngre.
Lucas Cranach blev i 1505 ansat som hofmaler hos kurfyrst 
Frederik den Vise og fl yttede til Wittenberg. Han blev nabo til 
Luther, og de udviklede et nært venskab. Cranach tog aktiv del
i reformationskampen med bl.a. sine polemiske træsnit
Passional Christi und Antichristi,, der indeholder skarpe udfald 
mod paven.



Onsdag d. 9/8

Kl. 9.00 - 10.30 
Sognepræst ved Vestervang kirke Troels Bak Stensgaard: 
Sjæls føde – om Luther og bibelen

”For et menneskehjerte er som et skib på det vilde hav – det 
drives af stormvinde fra alle fi re verdenshjørner: Her presser 
frygten på og bekymring for kommende ulykker; her jager 
græmmelserne frem og kummer over de nærværende onder; 
her luft er håbet op og overmod ved tanken om kommende held; 
dér blæser tryghed og glad tilfredshed ved øjeblikkets goder.”
Sådan skrev Luther engang om Salmernes Bog i Bibelen. I de 
gamle bibelske salmer fandt han ikke blege, livløse helgener som 
i middelalderens helgenlegender, men mennesker af kød og 
blod og med erfaring med livet på godt og ondt. Og det er ifølge 
Luther den slags mennesker, som kan åbne hjertet op og tale 
sandt om sorg og glæde, håb og fortvivlelse. 
Foredraget vil vise, hvordan Luther læste i Bibelen og fandt trøst 
og håb, som han videregav til andre i sine folkelige Bibelfortolk-
ninger. Desuden vil vi se på, hvordan Luther med sit realistiske 
syn på menneskelivet var sjælesørger for andre og derfor måske 
også kan være det for os i dag.   

Kl. 10. 30 - 11.00
Kaff e

Kl. 11.00 - 12.30 
Sangtime med organist Jan Reich og sognepræst Bodil Olesen:
Luthers salmer – tekster og melodier.

Kl. 12. 30 - 13.30
Frokost

Kl. 13. 30 - 15.00
Dr. theol. Th eodor Jørgensen:
Har vi brug for en reformation i luthersk forstand i dag? 

Har vi brug for en reformation i dag i Luthers ånd? Det har vi til 
enhver tid, for en kirke må til stadighed besinde sig på, om den i 
sin forkyndelse og i sin færden er tro mod det evangelium, som 
den er sat til at formidle. Men selv sagt giver en 500-års fejring 
en særlig anledning til det. Hvad en sådan selvbesindelse i dag i 
særlig grad skal omhandle, skal belyses i dette foredrag.

Kl. 15. 00 - 15.30
Kaff e

Kl. 15. 30 - 17.00
Sognepræst Anne Marie Nybo Mehlsen, Vigersted - Kværkeby: 
Luthersk spiritualitet

Mange forbinder ikke Luther med spiritualitet, men faktisk 
var et af Luthers anliggender at styrke det enkelte menneskes 
personlige gudsforhold. Luther oversatte Bibelen, for at enhver 
selv kunne fordybe sig i teksterne, han anbefalede meditation 
og angav en metode til det – ”den fi refoldige læsemåde”. Han 
anbefalede bøn og salmesang som middel mod tungsind og 
tvivl og gav i sin Lille Katekismus en enkelt anvisning på daglig 
åndelig praksis med ritual for morgen- og aft enbøn, et dagligt 
”sjælespejl” til selvransagelse over de 10 bud og trosbekendel-
sen. Der er meget at hente hos Luther, som vi i dag søger andre 
steder, f.eks. i den katolske kirkes retrætepraksis, hos Ignatius 
af Loyola og i den keltiske tradition for måske lidt at overse den 
rige kilde, vi selv har i vor egen lutherske tradition. 

Kl. 17.00 - 18.00
Reformationsgudstjeneste, kirkens præster og organist

Kl. 18. 30
Middag med reformationsmad, lutherøl og bordtaler.


