
Et samarbejde mellem Lemvig provsti 
og Folkeuniversitetet i Lemvig kommune

Studiekreds
om reformationen

2017

Praktiske oplysninger

 y Alle aftener fra kl. 19.00 til 21.00
 y Sted: Kirkehuset ved Lemvig Kirke, Torvet 10
 y Der vil være et max deltagerantal på 40 
 y Deltagelse: Gratis
 y Forplejning: 25 kr. pr. aften
 y Egenbetaling af bogen “Frihed – Martin Luther i kortform”
 y Tilmeldingsfrist: 6. januar til Lemvig kirkekontor,

 telefon 97 82 07 86 eller på mail: lemvig.sogn@km.dk
 y Arrangører: Lemvig Provsti og Folkeuniversitetet
 y På www.luther2017.dk kan læses om jubilæumsåret



  
Studiekreds om reformationen

Et samarbejde mellem Lemvig provsti og Folkeuniversitetet 
i Lemvig kommune.

Studiekredsen tager sit udgangspunkt i bogen “Frihed – 
Martin Luther i kortform” af Niels Henrik 

Arendt. 
Det forventes, at alle deltagerne 
anskaffer sig bogen.

1. gang – onsdag den 11. januar 
2. gang – onsdag den 25. januar
3. gang – onsdag den 22. februar
4. gang – onsdag den 8. marts

De enkelte afteners struktur
 y 19.00 til 19.20: Aftenen indledes med en salme/sang og 

en bordtale – deltagerne får serveret en middelalderspise 
og et glas Luther-øl.
 y 19.20 til 20.20: Gruppedrøftelse med udgangspunkt 

i nogle samtalekort udarbejdet i tilknytning til aftenens 
emne. 
 y 20.20 til 20.30: Man tager en kop 

kaffe/the på vej ind til de afsluttende 
fælles drøftelser.
 y 20.30 til 21.00: Drøftelser i plenum. 

Emner for de enkelte aftener

Onsdag den 11. januar 
Bogen: Befrielsen og den store forudsæt-
ning – side 6 til 38 forudsættes læst

Bordtale: Det middelalderlige verdens-
billede ved fhv. rektor Lasse Ebbensgaard

Onsdag den 25. januar
Bogen: Ordet og sværdet – side 42 til 50 
forudsættes læst 

Bordtale: Kristendom og politik i et foran-
dret Europa ved sognepræst Kim Eriksen 

Onsdag den 22. februar
Bogen: Hverdagen – side 54 til 64 forud-
sættes læst

Bordtale: Og hvad deraf følger – om livet 
i kald og stand ved sognepræst Birgitte 
Krøyer

Onsdag den 8. marts
Bogen: Forandring kommer udefra og af-
slutning – side 65 til 85 forudsættes læst

Bordtale: Reformationens billeder ved 
sognepræst  Iben Tolstrup 


