Christian III, den protestantiske højadel
og betydningen af statsomvæltningen
1536-1537 for Danmark, og Norge i dag
Hvad Danmark gennemlevede i perioden
1523-37 var en revolution, en borgerkrig og
en dybtgående omstrukturering af samfundet. Med få undtagelser er de fleste i dag
enige om at se reformationen i Danmark
som en lykkelig begivenhed, og ser man på
reformationens betydning for statsforvaltningen, er der næppe tvivl om, at den moderne
danske retsstat gror gradvist frem gennem
revolutionen i 1523, borgerkrigen 1533-36
og reformationen 1536-37.
Foredrag ved Karsten Fledelius


 andag den 27. marts 2017 kl. 19.30
M
i Sct. Clemens Kirke
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MARTIN LUTHER 1517-2017
Hvad var reformationen? Hvordan har
den præget Danmark?
I dette foredrag vil professor Kurt E Larsen
gennemgå, hvordan reformationen oprindeligt handlede om at føre kirken tilbage til
grundlaget i Bibelens evangelium om Guds
nåde, og hvordan Luthers anliggender gennem tiderne har bidraget til at gøre Danmark
til det velfungerende, oplyste og stabile samfund, vi kender i dag.
 oredrag ved Kurt E. Larsen,
F
professor, dr. theol

SALMEN SOM VERDENSKUNST
Salmen er formentlig det vigtigste resultat af
den reformation, Luther gennemførte i begyndelsen af 1500-tallet. Den har snart 500års jubilæum og har naturligvis gennemgået
mange forvandlinger i den mellemliggende
tid.
Den danske salmebog rummer nogle af
dansk litteraturs mest fremragende digte.
Poesi og musik skaber forbindelsen fra Bibelens gamle tekster til vores moderne virkelighed.
Foredrag ved Erik A. Nielsen
 orsdag den 27. april 2017 kl. 19.30
T
i Aa Kirke

 orsdag den 18. maj 2017 kl. 19.30
T
i Nexø Kirke

DEN DANSKE KIRKEORDNING:
kedelig, men klog!
Hvordan har den lutherske reformation præget Kirken, kulturen og samfundet på godt
og ondt?
Hvorfor har Danmark nordisk rekord og måske verdensrekord, når det gælder andelen
af befolkningen, der er medlemmer af den
dominerende kirke?
Bør indvandringen få os til at nedtone den
kristne kultur?
Foredrag ved Bertel Haarder
Fredag den 16. juni 2017 kl. 11.00

i Allinge Kirke

JOHANN SEBASTIAN BACH
en ambassadør for reformationen
Selvom Bach er født mere end to hundrede
år efter Martin Luther, så opfatter Bach den
lutherske tro og lære som samtidigt, og han
prædiker i toner, hvad Luther talte med ord.
Uddrag af kantater samt orgelkoraler.

FORNUFT OG MYSTERIUM
Om at adskille troen fra politik, kunst og
videnskab. En arv fra reformationen.

Er det muligt både at tro på Gud og på oplysningen?
Således spørger Søren Ulrik Thomsen i sit
foredrag, der vil beskæftige sig med den arv
fra reformationen der ses i forholdet mellem
troen på den ene side og på den anden politik, videnskab og kunst.
Foredrag ved Søren Ulrik Thomsen
 orsdag den 28. september kl. 19.30
T
i Østermarie Kirke

 oncert ved Sankt Nicolai Kantori,
K
solister og musikere fra Bornholm,
organist Ilona Lobmayer.
 ørdag den 17. juni 2017 kl 15.00
L
i Allinge Kirke
 ørdag den 11. november kl. 16.00
L
i Sct. Nicolai Kirke, Rønne

MARTIN LUTHER
munk, oprører, reformator
Hvad var det egentlig Martin Luther ville?
Hvorfor blev modsætningen mellem ham og
den katolske kirker så uoverstigelig, at han
udstødtes som kætter og blev fredløs?
I dette foredrag berettes om Luthers liv som
munk, om de bibelstudier, som gav ham et
nyt syn på kristendommen.
Foredrag ved Martin Swartz Lausten
 orsdag den 31. august kl. 19.30
T
i Svaneke Kirke

Se mere om arrangementerne på www.bornholmsprovsti.dk

LUTHER MUSIK
– en musikalsk billedfortælling
Reformatorens tid, liv, tanker og 500 års musik på en time
Bliv klogere på reformationshistorien og få
svar på hvorfor den historie er så vigtig for
os i dag, mens du hører en times musik arrangeret for trompet og orgel.
En koncert der med en visuel fortælling på
storskærm går rundt om både mennesket
Martin Luther, reformatoren og reformationen.
 oncert ved Dorthe Zielke, trompet
K
og Søren Johansen, orgel
 orsdag den 26. oktober kl. 19.30
T
i Sct. Nicolai Kirke, Rønne

