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Reformationsjubilæum
I 2017 fejrer vi 500-året for reformationen.

Den 31. oktober 1517 slog martin Luther sine berømte 95 teser op 
på kirkedøren i Wittenberg. Teserne var et opgør med den katolske 
kirkes praksis for afladshandel, men de fik en langt videre betydning: 
De blev startskuddet til reformationen. 

Den danske folkekirke er en evangelisk-luthersk kirke, som  
i sin nuværende form blev dannet med baggrund i reformationen. 
Danmark var i øvrigt den første nation, som kun 19 år efter 
teseopslaget i Wittenberg – den 31. oktober 1536 – fulgte de 
lutherske reformationstanker og løsrev sig fra den katolske kirke.

reformationen medførte fundamentale ændringer i forholdet mellem 
stat og kirke og mellem folk og kirke. Ændringerne var synlige  
i det daglige liv, hvor præstegårdene blev beboet af præstefamilier, 
og i gudstjenesten, hvor salmesang og forkyndelse på modersmålet 
markerede den nye tider.

Kirkerne i Gentofte er gået sammen om at lave et program, der 
viser reformationens betydning for kunst, tænkning, kirke og 
samfund. Gennem hele jubilæumsåret er der mulighed for at deltage 
i koncerter, debat- og foredragsarrangementer og gudstjenester, der 
belyser reformationens historiske og aktuelle betydning for kirke, 
samfund og kultur.

Peter Birch, provst

LUTHER STAFETTEN I GENTOFTE PROVSTI er udgivet i 2016 og sponsoreret  

af Gentofte Provsti. Redaktionsgruppe: Sognepræst Lea Skovsgaard og  

sognepræst Leif Ruhlmann Evald. Grafisk tilrettelæggelse: Michael Søndergaard



Foredragsholder

ANNA VIND 
Professor i kirkehistorie  
ved Københavns Universitet 
 

JÆGERSBORG KIRKE  ONSDAG 25. JANUAR KL. 19.30

marTIn LuThers  
TeoLoGIsKe opGør
Hvem var Martin Luther egentlig? Hvad var hans baggrund og 
hvorfor gik det, som det gik i 1521, hvor han blev bandlyst og gjort 
fredløs? Foredraget vil både gå biografisk og teologisk til værks og 
se på Luthers opvækst, skolegang og tidlige år. Dernæst står begi-
venhederne før og i 1517 og frem til rigsdagen i Worms i centrum, 
før der afsluttes med en gennemgang af de centrale og radikale 
pointer i Luthers teologi, som fik betydning dengang, og også har 
det i dag i en luthersk kirke.

Maleren Anton Von Werners forestilling om Rigsdagen i Worms, 1877.

Sted

JÆGERSBORG KIRKES 
SOGNEGÅRD
Prins Valdemars Vej 62
www.jaegersborgkirke.dk

”Her står jeg, jeg kan ikke andet”



VANGDEDE KIRKE  FREDAG 10. FEBRUAR KL 19.30

veD LuThers spIseborD

Foredragsholder

JACOB ØRSTED
Sognepræst og forfatter til 
bogen Godbidder om Martin 
Luthers bordtaler 

Sted

VANGEDE KIRKE
Vangedevej 50,
2820 Gentofte
www.vangedekirke.dk

”Jeg spiser, hvad jeg kan lide, og alt efter hvor  
store smerter det giver, hvad jeg kan!”

Foredrag med mad!   
Med dette foredrag inviteres du til bords 
hos reformatoren Martin Luther. Hver 
aften sad 30-40 mennesker bænket og 
enten talte med eller lyttede til reforma-
toren. Undervejs skrev de studerende 
Luthers ord ned, og der var en del! 
De er siden blevet samlet og kendt som 
Luthers bordtaler.

Luther brændte for sin sag og talte 
uhæmmet med en intensitet, der kunne 
virke skræmmende, når han udgød sine 
bebrejdelser, indsigelser og spot mod sine 
modstandere. Paven er ikke bare en mod-
stander, nej, han er også en ”skrigende 
so”, og munkene er ”rotter”. 

Foredraget trækker tråde fra dengang til nu, og sammen med sin kone Louise vil Jacob 
Ørsted både servere Luthers ord og småretter fra reformatorens tid. Kom til en aften 
der både giver næring til hoved, hjerte og mave!



GENTOFTE KIRKE  LØRDAG 18. MARTS KL 13.00 - 16.00

Kl 13.00 GUDSTJENESTENS MUSIK EFTER REFORMATIONEN (Peter Ryom)
Luthers hovedanliggende var ikke at grundlægge en ny kirke, men at rense den 
eksisterende for de vildskud, der gradvist havde sneget sig ind bl.a. i liturgien. 
Messen ønskede han bevaret, men gennemførte nogle ændringer med vidtræk-
kende konsekvenser. Navnlig betød de, at menigheden, der var blevet mere og 
mere passiv, efter Reformationen tog del i fejringen af gudstjenesten, hvilket blev 
opnået med sange på modersmålet til erstatning for de latinske messeled. De 
evangeliske salmer kom med tiden til på mange måder at præge udviklingen af 
kirkemusikken. 

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 LUTHERS  
KAMP- OG PROTESTSALMER  
(Jens Lyster)
Den lutherske tro blev mere sunget 
end prædiket ind i det danske folk. 
Dertil behøvedes stærke salmer. Men 
er Luthers salmer for farlige for nu-
tiden, siden de serveres i en svækket 
og tandløs skikkelse i Den danske 
Salmebog fra 2003? 

Der var lidenskab i Luthers salmer. 
Derved fik de den gennemslagskraft, 
der skulle til for at kalde til kamp 
mod død og djævel og livets og kir-
kens fjender. Har vi også i dag brug 
for at tage livtag med dæmonerne? 
Eller hører den kamp fortiden til? 

reFormaTIonsTIDens 
musIK oG saLmer

Foredragsholdere

PETER RYOM
Dr. phil.

JENS LYSTER
Dr. theol.h.c.

Steder

GENTOFTE  
SOGNEGÅRD OG KIRKE 
Gentoftegade 23,
2820 Gentofte
www.gentoftekirke.dk

Foredragseftermiddag



SKOVSHOVED KIRKE  ONSDAG 26. APRIL KL. 19.00

om reFormaTIonen  
oG reTTen

Foredragsholder

DITLEV TAMM
Professor i retshistorie,  
Københavns Universitet

Sted

SKOVSHOVED KIRKE 
Krøyersvej 1, 2930 Klampenborg 
www.skovshovedkirke.dk

Hvorfor er vi så glade for staten?

Vi er vant til at se på reformationen i et kirkeligt og teologisk lys, og det vil også 
være udgangspunktet for foredraget. Men hovedvægten vil ligge på fortællingen om, 
hvordan reformationens opgør med kirken som institution betød en styrkelse af 
staten, som fik afgørende betydning for eftertiden. Vi skal således tale reformation 
og kirke, men i høj grad også om reformatorerne og kongen og den måde, som 
deres tanker var med til at skabe nye regler og en ny dansk statsbygning.
Der vil være let servering og pause.



HELLERUP KIRKE  TIRSDAG 16. MAJ KL. 19.30

Kan man argumentere med kristendom-
men i politiske spørgsmål eller er tro en 
privatsag? Kan staten opføre sig ukriste-
ligt? Har kristne mennesker et ansvar for 
samfundet som kristne?

Den lutherske reformation har afgørende 
præget vores opfattelse af forholdet 
mellem kristendom og politik – der skal 
skelnes skarpt mellem de to. Men de skal 
ikke adskilles. 

Hvordan det hænger sammen, kan man 
læse om i Luthers skrift ’Om verdslig 
øvrighed’ (1523), der er nyoversat af 
Svend Andersen (Aarhus Universitetsfor-
lag 2006). 

Aftenen byder på oplæg fra prof. dr. 
theol. Svend Andersen og tidl. minister og 
mangeårigt medlem af Folketinget, Birthe 
Rønn Hornbech. Ud fra oplæggene vil de 
i samtale indkredse Luthers anliggende og 
give bud på dets fortsatte aktualitet i dag.

LuThers syn på Den 
KrIsTnes LIv I verDen

SVEND ANDERSEN 
Prof. dr. theol. Aarhus Universitet

BIRTHE RØNN  
HORNBECH 
forfatter, debattør,  
MF og tidligere minister

Sted

SOGNEGÅRDEN
Margrethevej 7 B, 2900 Hellerup www.hellerupkirke.dk

Kristendom og politik

Foredragsholdere



HELLERUPLUND KIRKE  TORSDAG 8. JUNI KL. 19.00

LuT(T/h)er 
manD!

Foredragsholder

TUE ROLIGHED  
LAURIDSEN
Sognepræst i Helleruplund 
Kirke

Sted

HELLERUPLUND 
SOGNEGÅRD
Sehestedsvej 1,  
2900 Hellerup
www.helleruplund.dk

Luthers syn på betydningen af de to køn og familien dengang og nu

Under denne lidt kryptiske overskrift  
gemmer sig en undersøgelse af mænd og de-
res forhold til kvinder, og hvilken indflydelse 
Luthers teologi og reformationen fik 
på det. Emnet er der altid bid i: de to 
køn, forskellen på mand og kvinde. 

Har manderollen ændret sig, og 
er det i dag, sådan, at mænd er 
blevet som kvinder og kvinder 
som mænd – groft sagt? Det er 
der nogen, der siger. Hvad sagde 
vor protestantiske trosfader om 
det? Det er det, det her skal handle 
om.

Luthers til tider ganske underholdene 
bordtaler vil blive inddraget, og der vil være 
udblik til den moderne mand med Jakob 
Knudsen og nutidig mandepsykologi.



SANKT LUKAS STIFTELSEN TIRSDAG 19. SEPTEMBER KL. 19.00

LuTher  
oG DIaKonIen

Foredragsholder

HENRIK STUBKJÆR
Biskop, Viborg Stift

Sted

SANKT LUKAS  
STIFTELSEN
Bernstorffsvej 20,  
2900 Hellerup
www.sanktlukas.dk

Om kirkens sociale ansvar

Martin Luther skriver ikke meget om 
diakonien. Derudaf har nogen konklu-
deret, at Luther ikke mente, at kirken 
har et særligt socialt ansvar. Man har 
understreget denne pointe ved at 
pege på Luthers lære om de to regi-
menter, hvor det åndelige regimente, 
tillægges opgaverne at forkynde og 
formidle sakramenterne. Foredraget 
vil prøve denne opfattelse i forhold til 
Luther selv og udviklingen i den tidlige 
lutherdom i Danmark. Og lægge op 
til en samtale om kirkens diakonale 
ansvar i dag. 

For Luther er menighedens fællesskab og omsorgen for ”de andre” et af grundelemen-
ter i hans lære. Diakonien flyttes fra klostrene ud i verden – ud i kirkens menigheder. 
Og det at være menighed er at være Kristi legeme i verden: Som Kristus gav sig fuldt 
og helt, skal menigheden fortsætte denne given sig selv til de andre. En tro, som ikke 
bærer med sig kærlighedens frugter, er for Luther en død tro.

Ordet diakoni betyder slet og ret ‘at tjene’.



LuTher orGeLFesTIvaL
ORDRUP KIRKE 

 Koncerterne 7. og 28. september  bliver klassiske orgelkoncerter  
med reformationen som tema. Musik af bl.a. Bach, Bruhns, Reger og Grønbech.  

 14. september  er der kombineret koncert og foredrag ”Bach og Luther 
– musikken og ordet”. Med afsæt i Clavierübung, dritter Teil – J.S. Bachs 
gennemkomponering af Luthers salmer – opføres de ti koraler og sættes i kontekst 
med reformationstiden og Bachs levendegørelse af ordet gennem musikken. Organist 
Erik Kolind står for den musikalske fremførelse, og sognepræst og Bach-ekspert Peter 
Thyssen sætter musikken i perspektiv.

14. september
 

ERIK KOLIND (tv)
Organist

PETER THYSSEN (th)
Sognepræst

7. september

MARTIN SANDER 
(Tyskland)
Organist Prof. 



 ALLE TORSDAGE I SEPTEMBER KL. 19.30

LuTher orGeLFesTIvaL

28. september

DAN KÆR 
NIELSEN
Organist

 Den 21. september   ”Alternatim”. I flere århundreder efter Luther 
eksisterede en liturgisk praksis, der bestod i at lade salmerne fremføre 
vekselvis af to eller flere musikalske kræfter – menighedssang, flerstemmigt 
kor eller orgel. Denne såkaldte alternatim praksis er gået af brug i dag, men 
den vil blive genoplivet ved denne koncert, hvor der uropføres kor- og 
orgelsatser komponeret over forskellige Luther-salmer af Christian Præstholm.   

Den årlige orgelfestival i Ordrup Kirke 
vil i 2017 bestå af Luther-relateret musik

21. september

 

ORDRUP
KIRKES
KANTORI

CHRISTIAN  
PRÆSTHOLM 
Organist  
og komponist

Sted
ORDRUP KIRKE
Fredensvej 52
2920 Charlottenlund
www.ordrupkirke.dk



SOGNEREJSE FOR KIRKERNE I GENTOFTE  2. - 6. OKTOBER

LuTher oG  
reFormaTIonen 
en reJse  
I LuThersFoDspor

5 DaGes rejse i tysKlanD

REJSELEDERE: PRÆSTEPARRET KAREN 
MARGRETE OG LEIF EVALD, GENTOFTE

FAGLIG REJSELEDER: PROFESSOR EMER. 
DR. THEOL, MARTIN SCHWARTZ LAUSTEN

rejseprogram og tilmeldingsblanket  
kan downloades på:  
www.gentoftekirke.dk/aktiviteter/sognerejse-2017

OBS!  
Der er kun dobbeltværelser tilbage.

tilmeldingen sendes/afleveres til: 
Sognepræst Leif Evald 
Gentoftegade 23, 2820 Gentofte
lev@km.dk
 
tilmeldingsfrist: 15. juni 2017

Rejsen er arrangeret  
i samarbejde med Unitas Rejser
www.unitasrejser.dk



HELLERUPLUND KIRKE  TIRSDAG 31. OKTOBER KL. 19.00

500 års 
JubILÆumsFeJrInG 

Reformationsgudstjeneste

På selve jubilæumsdagen – tirsdag den 31. 
oktober – afholdes en festgudstjeneste i 
Helleruplund Kirke. For præcis 500 år siden 
slog Luther sine berømte teser mod afladen 
op på kirkedøren i Wittenberg. 

Luthers håndfaste handling anses for at  
være udløsende for reformationen, og 
teserne spredtes ud over det meste af 
Tyskland. Luther bliver hurtigt den mest 
fejrede og mest udskældte mand i Tyskland. 

Luthers tankegods for lutheranere eller blot for  mennesker, der lever  
i et protestantisk land,  har haft en betydning, der ikke kan overvurderes.

Ved festgudstjenesten vil der bl.a. blive hentet inspiration  fra Martins 
Luthers tanker om  gudstjenesteordninger, kirkesalmer, musik, bønner, 
skriftlæsninger og hans pædagogiske forslag til oplæring i kateketiske 
emner. 

Alle menigheder, menighedsråd og medarbejdere  fra kirkerne  
i Gentofte Provsti inviteres til i fællesskab at  fejre 500 års-dagen.

Medvirkende

VED FESTGUDSTJENESTEN 
MEDVIRKER PRÆSTER FRA 
GENTOFTE PROVSTI

Sted

HELLERUPLUND KIRKE 
Bernstorffsvej 73
2900 Hellerup
www.helleruplund.dk



DYSSEGÅRDSKIRKEN ONSDAG 8. NOVEMBER KL. 19.30

Den KaToLsKe oG  
proTesTanTIsKe KIrKe 
DenGanG oG nu

Aftenens  
foredragsholdere

NIELS HENRIK  
GREGERSEN
Professor i  
systematisk teologi

NIELS  
ENGELBRECHT
Generalvikar i den 
katolske kirke

Sted

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup www.dyssegaardskirken.dk

Paneldebat

Forholdet mellem den protestantiske og katolske kirke har udviklet sig siden refor-
mationen. Hvad er det for en udvikling og hvad er det for en fælles udfordring vi står 
overfor i dag? Kristendommens betydning for den europæiske identitet og religionsdia-
logen med islam, er bare et par af de emner som panelet vil drøfte denne aften.



MESSIASKIRKEN ONSDAG 15. NOVEMBER KL.19.30

Sted

MESSIASKIRKENS MENIGHEDSHUS
Hartmannsvej 46, 2920 Charlottenlund 
www.messiaskirkens.dk

KvInDerne  
oG LuTher

Reformationen var absolut ikke kvindevenlig

Foredragsholder

rose Marie tillich
Sognepræst, Cand.theol. 
Ph.d.

Katharina von Bora, Argula von Grum-
bach, Katarina Schütz Zell, Elisabeth 
von Brandenburg, og Elisabeth von 
Braunschweig. Hver på deres forskellige 
måder fik de indflydelse på Reforma-
tionen – og på Luther. Den første ved 
som ligeværdig partner at gifte sig med 
ham og etablere en livsorganisation, der 
reformerede synet på præsteægteskab. 
Den anden ved at udsende storsælgende 
og velfunderede teologiske flyveblade, der 
udfordrede den akademiske elite. Den 
tredje ved at kalde sig kirkemoder og ud-
give bøger og prædikener. Den fjerde og 
femte ved som fremtrædende fyrstinder 
at sætte liv, lemmer og ægteskaber på spil 
for reformationens sag – og i perioder 
bosætte sig i Luthers hjem.

Reformationen var absolut ikke kvindevenlig, alligevel gik et stort antal veluddanne-
de kvinder varmt ind for den pga. dens teologiske begrundelse: kristenmenneskets 
frihed. Nogle flygtede fra klostrene og lige ind i ægteskabet, men alle skulle kæmpe 
hårdt for at få deres meninger igennem.

Katharina von Bora var en af de føste kvinder, 

der giftede sig med en gejstlig.



HER FINDER DU KIRKERNE
I GENTOFTE 
PROVSTI

25. janUar JÆGERSBORG KIRKE 
LuThers TeoLoGIsKe opGør  

10. FebrUar VANGEDE KIRKE  
veD LuThers spIseborD

18. Marts GENTOFTE KIRKE 
reFormaTIonsTIDens musIK oG saLmer 

26. aPril SKOVSHOVED KIRKE 
hvorFor er vI  så GL aDe For sTaTen? 

16. Maj HELLERUP KIRKE 
KrIsTenDom oG poLITIK

8. jUni HELLERUPLUND KIRKE  
LuT(T/h)er manD! 

19. sePteMber SKT LUKAS STIFTELSEN 
LuTher oG DIaKonIen 

7., 14.,21., & 28. sePt. ORDRUP KIRKE 
LuTher orGeLFesTIvaL  

2. - 6. oKtober UNITAS REJSER 
reJse I  LuThers FoDspor

31. oKtober HELLERUPLUND KIRKE 
reFormaTIonsGuDsTJenesTe 

8. noveMber DYSSEGÅRDSKIRKEN  
Den KaToLsKe oG proTesTanTIsKe KIrKe 

15 noveMber MESSIASKIRKEN 
KvInDerne oG LuTher

JÆGERSBORG KIRKE

MESSIASKIRKEN
GENTOFTE KIRKE

DYSSEGÅRD KIRKE

VANGEDE  
KIRKE

ORDRUP KIRKE

HELLERUPLUND 
KIRKE

SKT LUKAS 
STIFTELSEN

SKOVSHOVED 
KIRKE

HELLERUP KIRKE

LUTHERSTAFETTENS TIDER OG STEDER


