
Økumenisk seminar og 
jubilæumsgudstjeneste 

1.-3. december 2017, København

REFORMATIONSJUBILÆUM 2017

I løbet af 2017 – med kulmination 
på reformationsdagen 31. oktober 
 – afholdes over hele landet 
hundredvis af arrangementer med 
fokus på Luther, reformationens 
begyndelse og dens meget betydeli-
ge virkningshistorie indtil i dag. 

Ved afslutningen af jubilæumsåret 
er det tid til at se fremad og forholde 
os til kirkens behov for stadig forny-
else: Hvad skal vi være opmærksom-
me på i årene, vi bevæger os ind i? 

Dette spørgsmål vil seminaret for-
holde sig til teologisk og økumenisk 
med deltagelse af bidragydere med 
katolsk, luthersk og anden prote-
stantisk baggrund. Hvordan forholder 
forskellige kirketraditioner sig til 
denne fælles fremtid? 

Seminaret afsluttes med jubilæums-
gudstjeneste i Vor Frue Kirke, der 
således kommer til at være en øku-
menisk hovedmarkering til afslut-
ning af jubilæumsåret. 

INDBYDERE 
Folkekirkens biskopper •  Den katolske biskop • Danske Kirkers Råd 
 i samarbejde med Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet

Alle er velkomne til hele eller dele af seminardagene 
og til gudstjenesten.



Revolutionen, der blev til en 500-årig bevægelse  

Er reformationen adskillende eller samlende princip? 
Reformation som teologisk udfordring i dag 

Det begyndte med 95 teser med revolutionær kritik af 
kirkeligt misbrug. Reformationen blev så til en langstrakt 
bevægelse, der kirkeligt, kulturelt og socialt kom til at på-
virke udviklingen af et nyt Europa og som 500 år senere 
har sat dybe spor både kirkeligt og samfundsmæssigt. 
Er bevægelsen historie eller har den stadig tiden foran sig? 
Med hvad og hvordan?

Velkomst ved professor Niels Henrik Gregersen

PANELOPLÆG
Czeslaw Kozon, biskop i den katolske kirke i Danmark
Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift (folke-
kirken)
Tonny Jacobsen, PhD, præst i Pinsekirken og formand 
for Frikirkenet
Iben Krogsdal, PhD, forfatter og salmedigter

Kaffepause

Debat

Opsummering og afslutning  

13:15

13:30

14:45

15:15

16:30

Fredag 1. december 
Sted: Teologisk Fakultet, Karen Blixens Plads 16, lokale 
9A-0-01 (stueetagen), Amager. (Indgang gennem hoved-
indgang ved Metrostation Islands Brygge) 

Teologisk eftermiddagsseminar 

Fotos af: Sille Arndt/Kirkenikbh.dk; Archiv/Bistum Regensburg; Christian Roar Pedersen/
Danske Kirkedage; Lene Esthave/Haderslev Stift.



Reformation som bevægelse – hvilke veje skal vi gå? 

Reformation er en bevægelse. Både den katolske og 
protestantiske kirke har siden reformationen været under 
stærk forandring og er nu dele af en global kristenhed, der 
udvikler sig på overraskende nye måder. Vi er anno 2017 
midt i denne bevægelse? Hvad ligger foran – adskilt og 
sammen?

Kaffe og rundstykker 

Velkommen – introduktion til dagen v/Karsten Nissen   

Kardinal Gerhard Ludwig Müller: A joint commemora-
tion of the Reformation: A Roman-Catholic perspective on 
the future of ecumenism.  
Respondent: Biskop Marianne Christiansen

Prof. Gerd Theissen: The spark of Reformation. Does 
Luther divide, and does Paul unite? Commemorating the 
Reformation ecumenically.
Respondent: Professor Dorthe Jørgensen

Frokost 

Professor Niels Henrik Gregersen: Rethinking 
Martin Luther’s theology in a post-secular age. 
Respondent: Lektor Jakob Egeris Thorsen

Kaffe

Spørgsmål – samtale - debat 

Opsamling og perspektiv  

Slut

10:00

10:15

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:00

15:45

16:00

Lørdag 2. december
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123 København K 

 
 Teologisk dagseminar
 

Gerd Theissen
Tysk protestantisk teolog. 
Professor emeritus ved 
universitetet i Heidelberg. 
Æresdoktor ved Aarhus Uni-
versitet. Betragtes som en 
af vor tids vigtigste nytesta-
mentlige tænkere.

Gerhard Ludwig Müller
Dr. theol og professor i dog-
matisk teologi. Kardinal i 
den katolske kirke. Tidligere 
biskop i den sydtyske by 
Regensburg. Fhv. præfekt for 
Troslærekongregationen. 
Troslærekongregationen er 
den betydningsfulde enhed i 
Vatikanet, der udtaler sig om 

læremæssige spørgsmål, og 
som ex-pave Benedixt XVI 
tidligere har stået i spidsen 
for.

Niels Henrik Gregersen
Professor i teologi ved Køben-
havns Universitet. Forsker især 
i samtidsteologi, dogmatik, 
samt religion & Naturvidenskab

      (Foregår på engelsk)



Økumenisk jubilæumsgudstjeneste
Søndag, 3. december kl. 14.00 
Sted: Københavns Domkirke, Nørregade 8, København K

Praktiske oplysninger
• Der serveres frokost lørdag.

• Deltagere bedes selv sørge for logi og øvrige måltider

• Der vil være simultantolkning af hovedforedragene lørdag

• Deltagelse i alle arrangementer er gratis

• Deltagelse i jubilæumsgudstjenesten kræver ikke tilmelding

• Tilmelding til deltagelse i seminarer fredag og lørdag:

     Folkekirkens mellemkirkelige Råd 
     E-mail: reformation@interchurch.dk – Tlf. 3311 4488
   Senest 25. november – med angivelse af, om du deltager 
   både fredag og lørdag

Ved gudstjenesten vil Københavns Drengekor føre an i en 
musikalsk tidsvandring fra reformationstid til nutid.  
 
Celebranter er biskop Czeslaw Kozon og biskop Peter 
Skov-Jakobsen.
 
Miniprædikener ved Ole Lundegaard, Baptistkirken, Jørgen 
Thaarup Metodistkirken, Czeslaw Kozon, Den katolske kirke 
og Anders Gadegaard, Folkekirken


