
KiRKehøjsKoLe
for skads Provsti

EFTERåRET 2016

Før reformationen i Danmark

Kirkehøjskolen åbner i dette efterår døren på klem til reformationsåret 2017. 
Vi skal høre om tiden før reformationen. Hvad tog vi afsked med, og hvad har
tiden før reformationen med morgendagens Danmark at gøre? 
Stygge Krumpen blander sig også, og vi slutter af med en hel dag i reforma-
tionens verden. Med dette er vi helt sikkert klædt godt på til Lutheråret næste år.

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti, og foredragene arrangeres i samarbejde
med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uaf hængigt af hinanden og
foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. Der er gratis adgang.
Kaffe og te kan købes i pauserne.

Programudvalget består af: Annie Graae, Linda Roslyng, Inger Jensen og Kirsten Clausen.
Kontakt: Annie Graae. anniegraae@hotmail.com. Tlf. 2855 1318 eller 7545 3420.

Lørdag den 26. november

kl. 10.15 – 11.15

”Reformationens verden”
Sognepræst ved Ribe Domkirke, 
forfatter Torben Bramming

Gennem Johan Rantzaus eventyrlige liv som
adelsmand og hærfører tegner foredragene et
billede af Reformationens verden i Europa og Danmark. 
Første del handler om tiden op til 1523 og anden del om Rantzaus krige
og indflydelse på reformationens indførelse. Det er skæve vinkler, som
viser en anden side af reformationen.

Lørdag den 26. november

kl. 12.15 – 13.45

Foredraget med Torben Bramming fortsætter.



Lørdag den 24. september

Kl. 10.15 – 11.45

”Tiden før reformationen”
Sognepræst ved Roskilde Domkirke, 
Fmd. for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 
Rasmus Hoeg Colbjørn Dreyer

Den danske reformations officielle år er 1536 -
eller er det nu 1537? Men det hele var i gang meget før. Reformationen i
Danmark begyndte måske allerede tilbage i 1517. 
Foredraget fortæller om den danske reformation, reformationskampen og
den blodige borgerkrig, Grevens Fejde. Indimellem ser vi på samtidige
tekster - og kaster også et blik på et moderne litterært syn på begivenhed-
erne, Martin A. Hansens roman "Lykkelige Kristoffer" (1944).

Lørdag den 29. oktober

kl. 10.15 – 11.45

“hvad tog vi afsked med? 

Den sidste katolske tid i Danmark før 

den lutherske reformation.” 
Professor emer., dr.theol. Martin Schwarz Lausten

Havde den katolske kirke overlevet sig selv og
mistet sit tag i danskerne? I foredraget berettes  nærmere om biskopperne,
hvor især Ribebiskoppen Iver Munk teologisk bekæmpede de frem-
brusende lutheranere. Det samme gjorde karmelittermunken Poul Helge-
sen. Videre belyses klostervæsenet, købstædernes religiøse broderskaber
og en samling private håndskrevne bønnebøger af lærde adelskvinder. 

Lørdag den 24. september

Kl. 12.15 – 13.45

”stygge Krumpen. Nederlagets mand”
Sognepræst i Varde, Morten Fester Thaysen

Stygge Krumpen er billedet på alt det, vi forstår
ved en katolsk biskop. Han var biskop i Børglum
i Vendsyssel indtil reformationen i 1536. 
Han var kendt som en mand, der var mere herremand end biskop. Han
levede et lystligt liv sammen med sin elskerinde. Dertil kom, at man
kaldte ham pengegrisk og trættekær. Foredraget vil fortælle hans historie,
som er alt andet end kedelig.

Lørdag den 29. oktober

kl. 12.15 – 13.45

“Tilbage til fremtiden - hvad har 

tiden før Luther med morgendagens 

Danmark at gøre?” 
Redaktionschef, ph.d., DR Historie & Tro, 
Morten Thomsen Højsgaard

Som samfund bygger vi videre på traditioner og idéer fra vores forfædre.
Men hvor meget af middelalderen vil der egentlig være tilbage i frem -
tidens danske samfund? Foredragsholderen tager os med tilbage til den-
gang, da Jyske Lov blev til, hvor kalkmalerier viste tidens værdier som
stærk visuel kommunikation, alt imens datidens europæiske samarbejder
bredte sig mere og mere. 


