Reformasjonsjubileet 2017.

I en kirke nær deg vil det gjennom hele 2017 arrangeres en rekke tema
gudstjenester, konserter, foredrag, syngespill og mye mer. Det er reformasjonsjubileet
som markeres. Les mer …

Oddernes kirke i Kristiansand. Foto: Øystein Ramstad.
Hovedtema for reformasjonsjubileet er «Nåde» med tre undertemaer som er hentet fra Det
lutherske verdensforbunds reformasjonsfeiring; «Frelsen er ikke til salgs», «Mennesker er
ikke til salgs» og «Skaperverket er ikke til salgs».
Hovedprogrammet for reformasjonsjubileet i Agder og Telemark bispedømme speiler
bredde og variert innhold; gudstjenester, kulturtiltak, konserter og foredrag. For i 2017 er
det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde de 95 tesene mot kommersialisering av
avlatshandelen. Det skjedde 31. oktober 1517, og denne dagen regnes som starten på den
kirkelige reformprosessen som førte til opprettelsen av lutherske kirker.
Begivenheten vil bli markert i lutherske kirker, ved institusjoner og i felleskirkelige
sammenhenger.

Oddernes kirke har en særstilling i markeringen av reformasjonsjubileet i vårt bispedømme;
som førreformatorisk kirke i stiftsbyen Kristiansand. Oddernes kirke er en langkirke i stein fra
1100-tallet, og den står på et av Norges eldste dokumenterte kirkesteder. I juli arrangerer
Oddernes menighet en serie orgelkonserter med musikk av Johann Sebastian Bach i
anledning reformasjonsjubileet.

Hovedprogram i Agder og Telemark bispedømme
Hovedprogrammet synliggjør de større arrangementene i jubileumsåret.
Se lokalmenighetenes websider for klokkeslett og øvrig informasjon om arrangementer og
tiltak. Se også Kirkerådets webside www.reformasjon2017.no
Agder og Telemark bispedømme har egen facebookside for kultur, her kommer det mange
fine oppslag. https://www.facebook.com/Agder-og-Telemark-Bispedømmes-kulturside186885461348586/

Kirkelig
Gudstjeneste i Kristiansand domkirke
Gudstjeneste i Skien kirke. Bestemødrenes
klimaaksjon 22.01. «I skaperverket ser vi
guddommens fotspor» (Luther).

8. januar
22. januar

Temagudstjeneste i alle landets kirker
Temagudstjeneste i alle landets kirker

27. august. Nåden Alene
17. september. Skaperverket er ikke til
salgs
15. oktober. Frelsen er ikke til salgs.
19. november. Mennesker er ikke til salgs.
26. august

Temagudstjeneste i alle landets kirker
Temagudstjeneste i alle landets kirker
Pilegrimsmesse i Dyrskar for hele Øvre
Telemark prosti
Klimagudstjenester i alle kirkene i Øvre
Telemark prosti. Reformasjonsjubileet er
en god anledning til å løfte frem kampen
for klima. Tema: ” Skaperverket er ikkje til
sals”.
Gudstjeneste i Skien kirke.
Bispevisitasgudstjeneste. «Skien menighet
som evangelisk-luthersk menighet i dag».
Festgudstjeneste i Kristiansand domkirke
Festgudstjeneste i Notodden kirke
Festgudstjeneste i Skien kirke. I samarbeid
med Skien frikirke og DELK
Klokkejubileum. Festgudstjeneste i
Greipstad kirke. Greipstad kirkes

17. september

1.oktober

29. oktober
29. oktober
29.oktober
29.oktober

kirkeklokke 400 år. (1617).
Reformasjonsgudstjeneste i Nidarosdomen.
Nasjonal økumenisk gudsteneste.

31. oktober.

Barn og unge
Luthermesse for barn og ung.
Korsommerskolen i Kristiansand i august
Bestillingsverk med tekst av Arne Brunvoll Gudstjeneste Notodden kirke 29. oktober.
og musikk ved komponist Odd Johan
Overøye. Framføring i Notodden kirke 29.
oktober og ved kortreff i Kristiansand og
andre regioner. Arrangør: Ung Kirkesang.
”Hvem banker»? Syngespill for barn
Hele året
ved reformasjonsjubileet, ved Tore
Thomassen.
Trosopplærings-prosjekt for barn på 1.-7.
trinn. Tema er Livsmot og tro i arven etter
reformasjonen. Tore Thomassen vil gjerne
samarbeide med menighetenes barnekoretter at det er dannet prosjektkor i
menigheten. Noter og pedagogisk
materiell bestilles av Thomassen,
kostnadsfritt. Tiltaket er støttet av
Kirkerådets trosopplæringsmidler og er et
breddetiltak. For bestilling og informasjon,
se webside www.hvembanker.no og
post@torethomassen.no
Våren 2017
Syngespill for barn. Tema er livsmot og
tro. Framføres i Trefoldighet menighet
Arendal ved Tim Harry Blomberg.
Syngespill for barn. Tema er livsmot og
tro. Framføres i Fjære menighet i
Grimstad ved Kirsti Pedersen Haugen.
Konfirmantmusikalen «Luther glede»
vil fremføres av konfirmanter fra Evje og
Hornnes i Evje kirke 28. april 2017 som en
del av reformasjonsjubileet, og vektlegger
i første rekke gledesbudskapet om nåden.
Gjennom musikkdramatisering av utvalgte
deler fra Martin Luthers liv og virke, vil

Vår 2017

28. april

aktørene i «Luther glede» ta i bruk flere
deler av kirkerommet under fremføringen.
Konfirmantene involveres både som
sangere, tekstlesere og skuespillere, og
innøvingen er lagt inn som en del av
konfirmantundervisningen.
NÅDE2017. Scenekunstproduksjoner
Oktober og november
for menighetene. Innenfor rammen av
trosopplæringsreformen har Kirkerådet
tilbud til alle landets menigheter om
bestilling av en av sju dramaforestilinger.
Forestillingene er breddetiltak. Arrangør:
Kirkerådet i samarbeid med
scenekunstnere. Koordinerende funksjon:
bispedømmerådene.
Den kulturelle skolesekken. ” Det
Vår og høst 2017.
banker”. Forestilling om Martin Luthers
liv ved The Martins. Målgruppe: 5.-7. trinn.
Produsent Tore Thomassen. Arrangør:
Aust Agder fylkeskommune.
” Festivaldør”. Tema: Martin Luthers 95
4.- 9. Juli.
teser.
Seminar og workshop på Skjærgårds
Music and Mission festival
I samarbeid med Skjærgårdsgospel
og Agder og Telemark bispedømme.
Hele året
NÅDE. Nåde er hovedord i
reformasjonsmarkeringen. Alle
konfirmantene i bispedømmet i 2017
utfordres til å skrive en setning hver om
Nåde. Initiativ fra komiteen for
reformasjonsjubileet. Ansvar: den lokale
menighet.

Kultur
Boklansering. ” Sola Gratia. Kunst og
kirke i 500 år”. Praktbok med forord av
biskopene Stein Reinertsen og Per Arne
Dahl. Utgiver: Agder og Telemark
bispedømme og Tunsberg bispedømme.
Salmekveld. Landvik kirke. «Vi løfter
opp den nye sang» - Inspirasjonen fra
Martin Luthers salmeprogram og
salmediktning

Februar

22. januar

Eyvind Skeie slår an tone og tekst for
jubileumsfeiringen.
Kunstfestival «FORSONING OG NÅDE» 2017
Meta Hansen kulturhus, Rosenbergt. 11,
Lillesand. Åpning 1. april kl. 14.00.
Performance ved Luo Fei

1.-16 april

Utstillere:
Fra Kina: Zhu Jiuyang, Su Yabi og Luo Fei. Fra
Norge: Laila Kongevold, Gunnar Torvund og Julie
Arntzen.

Arrangør: Lillesand kunstforening. Kurator:
Barbro Raen Thomassen
Åpent: lørdager, søndager, skjærtorsdag og
langfredag kl. 12:00 – 15:00.

Kunstfestival «FORSONING OG NÅDE» 2017
Meta Hansen kulturhus, Rosenbergt. 11,
Lillesand.
«Artists Talk» 2. april kl. 15.00
Kunstfestival «FORSONING OG NÅDE» 2017
Meta Hansen kulturhus, Rosenbergt. 11,
Lillesand.
Performance ved Luo Fei. 16. april kl.14.30
Salmekveld og foredrag ved Hymnologisk
forening i Kristiansand domkirke. Arrangør
Domkirken menighet.
Salmekveld og foredrag ved Hymnologisk
forening i Kristiansand domkirke. Arrangør
Domkirken menighet
Orgelkonserter Bach i Oddernes kirke.
Arrangør Oddernes menighet
Orgelkonserter Johann Sebastian Bach i
Oddernes kirke. Arrangør Oddernes
menighet
Kunstutstillingen ”Sola Gratia. Kunst og
kirke i 500 år.” Kurator Ingvild Pharo.
Arrangør Agder og Telemark bispedømme
og Tunsberg bispedømme. Åpning ved
biskop Stein Reinertsen i Telemarksgalleriet
30.9. kl. 13.00. Musikk ved Sondre Brattland.
«Til bords med Luther» God mat og drikke,
musikk og Luthers bordtaler. Kirsti Haugen,
Helge Spilling, prost Steinar Floberg.
Apotekergården Grimstad.

2.april

Familiedag for hele Øvre Telemark

29. oktober

16. april

Juni

September

2,9,16,23 og 30. juli
6. og 13. august

Drammens Museum 8.2-5.6
Telemarksgalleriet Notodden 30.9- 17.12

27. oktober

prosti. I forlengelsen av festgudstjenesten
i Notodden kirke 29. oktober kl.11.00, har
menighet, fellesråd, prosti og
Telemarksgalleriet samarbeid om en
familiedag; middagsservering,
kulturprogram og omvisning i utstillingen
«Sola Gratia Kunst og kirke i 500 år.»
”Mysteriet i trua”. Forestilling bygd på
Jon Fosses tekster om hans vei fra utmeldt
statskirkemedlem til å bli katolikk i ny tid.
Arrangør Kristiansand domkirke.
Bachs h-moll messe. Domkoret med
orkester og solister i Kristiansand
Domkirke.
Foredrag ved Dag Aanderaa:
«Telebondens ære og kongens makt.
Bondeopprøret i Hjartdal 1540» i
anledning utstillingen «Sola Gratia. Kunst
og kirke i 500 år». Telemarksgalleriet på
Notodden
Konsert med Kåre Nordstoga og
Sigmund Groven i anledning utstillingen
«Sola Gratia. Kunst og kirke i 500 år».
Telemarksgalleriet på Notodden.
Salmekveld. Martin L og Tore T. Tore
Thomassen samarbeider med
menighetens kirkemusiker om salmekveld
med utgangspunkt i Luthers egne salmer.
Målgruppe voksne, men tiltaket kan også
tilpasses ungdom. Produsent Tore
Thomassen. Arrangør: Lokalmenighet i
samarbeid med Tore Thomassen. For
bestilling: post@torethomassen.no

22. oktober

31. oktober
31. oktober

8. november

Hele året

Faglig
Foredrag i Kristiansand domkirke kl.
8. mars
19.30 ved professor Robert Woodberry
fra Universitetet i Singapore. Protestantisk
kirke og misjons betydning for
samfunnsutviklingen. Den internasjonale
kvinnedagen vil prege arrangementet.
Panelsamtale ved teologikafeen. Arrangør
Domkirkens Teologikafe, NLA og Agder og

Telemark bispedømme.
Bokkafè i Landvik bygdehus: «Martin
Luthers og reformasjonens skyggesider»
v/ Hans Grelland, professor ved Uia.

4. mars

14. mars
Fagseminar om Hans Nielsen Hauge.
Tema: entreprenørskap,
samfunnsøkonomi, etikk, ledelse og
kvinneperspektivet. Heldagsseminar på
Gimlekollen NLA. Hovedforedrag ved
professor Helje Kringlebottn Sødal (Uia):
«Glansbilde eller levende ideal? Minner
om Hans Nielsen Hauge». Arrangør: Agder
og Telemark bispedømme,
Haugeinstituttet, Universitetet i Agder og
NLA.
Foredrag ved ordfører og prest Kjetil
Glimsdal. «Luther og politikk – om
toregimentslæren». Grimstad kirke.
Foredrag ved Gunnar Danbolt 4. april kl.
19.30: «Forsoning og nåde i europeisk
kunsthistorie». Meta Hansen kulturhus,
Rosenbergt. 11, Lillesand,
Regi: Lillesand Kirkeakademi

28.mars

4. april

Foredrag ved kunstner og kritiker Luo Fei. 5. 5. april
april kl. 19.30: «Forsoning og nåde i kinesisk
samtidskunst». Meta Hansen kulturhus,
Rosenbergt. 11, Lillesand,
Arrangør: Lillesand kunstforening

Kunstfestival «FORSONING OG NÅDE» 2017
Meta Hansen kulturhus, Rosenbergt. 11,
Lillesand.
Forfattermøte «Forsoning og nåde i
litteraturen» ved Bjarte Breiteig, Hanne
Ørstavik m. 6. april kl. 19.30. Regi: Norsk
forfattersentrum, avdeling Sørlandet.
Foredrag i domkirken. Om fortapelsen i
nyere lutherdom. Ved professorene Paul
Leer-Salvesen, Pål Repstad og Tor Vegge.
Teologicafé arrangerer
Foredrag ved Professor Sylfest
Lomheim holder foredrag om Luthers

6. april

11. oktober

18. oktober

betydning for språkutviklingen i NordEuropa, Skandinavia og i Norge.
Teologicafé arrangerer
Foredrag ved Gunnar Danbolt. «Kirken
som oppdragsgiver». Telemarksgalleriet
Notodden i anledning utstillingen «Sola
Gratia. Kunst og kirke i 500 år.». Arrangør
er Telemarksgalleriet.
Foredrag ved Peter Halldorf i
Domkirkens Teologikafe. Arrangør er
Domkirkens Teologikafe.
Foredrag og musikk. Hymnekveld. Jan
Terje Christoffersen i Skien kirke.
Arrangør er Skien menighet.
Opplesning av nyskrevet essay ved Paal
Helge Haugen i Greipstad kirke i anledning
klokkejubileet. Arrangør er Greipstad
menighet i samarbeid med Greipstad
historielag.
Foredrag ved prester i Agder og
Telemark bispedømme. Tema:
reformatorisk teologi. Menigheter og
andre bestiller direkte fra
foredragsholder. Kontakt
bispedømmekontoret for mer
informasjon, tf572@kirken.no

30. oktober

25. oktober
26. oktober
29. oktober

Hele året

Foredrag ved Norsk hymnologisk
Hele året
forening. 14 foredragsholdere tilbyr
foredrag med tema Luthers salmediktning.
Menigheter og andre bestiller direkte fra
foredragsholder. Kontakt
bispedømmekontoret for mer
informasjon, tf572@kirken.no

