
Reformationsfejringen er arrangeret af Viborg Stift i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift 
- Læs mere på: www.fsvs.dk  og www.reformationeniviborg.dk

I 2017 fejrer vi 500 året for reformationen, og fra d. 28. februar til d. 2. marts får Viborg - som 
den eneste danske by - besøg af ’den Europæiske Reformationsstafet’. Reformationsstafetten 
besøger i alt 67 byer i Europa for at markere og fejre reformationen, og det er fælles for de 67 
byer, at de alle har en vigtig reformationshistorie.  
 

     Den 1. marts ml. 9.00-13.30 vil Domkirkepladsen summe af liv og aktiviteter målrettet børn i dag-
institutioner samt indskoling- og mellemtrin. OBS: flere af aktiviteterne kræver tilmelding. Deadline for 
tilmelding fredag den 3. februar 2017 - der vil også være mange aktiviteter, der ikke kræver forudgående 
tilmelding:

 • Mød folk der går klædt som for 500 år siden.
 • Se hvordan man arbejdede i en smedje, og hvordan man lavede papir.
 • Tag Virtual Reality briller på og se en film om reformationen. Prøv også at lave en kort optagelse selv.
 • Kast dig ud i at skrive med fjer og blæk og hemmelig skrift.
 • Få trykt dit navn med løse typer eller lav et laksegl med et stempel i. 
 • Besøg reformationslastbilen, som holder på pladsen, og oplev filmede fortællinger om reformationen. 
 • Oplev den symbolske egetræsport, som på dagen dekoreres med Lutherroser og egeblade i keramik
    lavet af indskolingselever og børnehavebørn.                                                                                                                     
 • Få smagsprøver på mad og drikke fra reformationstiden, og kage og saftevand i et af de opstillede 
    telte.       

Alle aktiviteter er gratis med undtagelse af omvisning på Skovgaard Museet. 

Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi Domkirkepladsen den 1. marts og være med til at fejre reformations-
jubilæet i Viborg.

Arrangementet er arrangeret af Viborg Stift i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift samt 
Kulturprinsen. Andre medvirkende institutioner er Viborg Bibliotekerne, Naturskolen i Viborg Kommune, 
Level Rewind Games v/Fabio Cujino, Viborg Kunsthal, Skovgaard Museet, Kulturselskabet v/ Anders K. 
Kristensen og Østerskov Efterskole.

REFORMATIONSFEJRING I VIBORG 
- FOR BØRN 

Ekstra: Familiekoncert
”Luther på 60 minutter” med entertainer Sigurd Barrett 
d. 1. marts, kl. 16.30 i Viborg Domkirke - Gratis adgang.

http://www.fsvs.dk
http://www.reformationeniviborg.dk
http://luther2017.dk/arrangementer/arrangement/sigurd-fortaeller-om-luther-alt-om-luther-paa-60-minutter-6/
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PROGRAM
Den 1. marts, 9.00-13.30, Domkirkepladsen i Viborg

     Målgrp.:  Daginstitutioner samt indskoling
9.00-9.20: Morgensang i Domkirken (børn i alderen 2-9 år) 
  - under ledelse af kirkens organister og musiker Susanne Klausen.
  Tilmelding til: gtb@km.dk – I vil få tilsendt nogle sange, som I gerne må øve på.

9.30-13.30: ’Luther roser og Ege ønsker’
  Børn fra daginstitutioner og indskoling, som har deltaget i projektet ’Luther roser og ege ønsker’,
  afleverer deres keramiske værker til opsætning på egetræsporten på Domkirkepladsen. 
  Se venligst mere om projektet på www.klcviborg.dk eller skriv til Kulturprinsen for mere 
  information: dora@kulturprinsen.dk

Hele dagen:  Jagt på symboler v/ Viborg Kunsthals murmosaik. 
  Se venligst beskrivelse under tilbud til mellemtrinnet.

 
     Målgrp.:  Mellemtrinnet
9.40-10.00 Morgensang i Domkirken (børn i alderen  9-12 år)
  - under ledelse af kirkens organister og musiker Susanne Klausen.
  Tilmelding til: gtb@km.dk – I vil få tilsendt nogle sange, som I gerne må øve på.

9.30/11.00
& 12.00: Guidet reformationsrundtur i byen 
  - Guider fra Viborg Museum tager klasser med på rundvisning.
  Start: kl. 9.30, 11.00 eller 12.00
  Varighed: 1 time
  Tilmelding til: gtb@km.dk
  Mødested: Domkirkens hovedindgang.

11.30 &
12.30:  ”I Rasmus’ fodspor - i børnehøjde”
  Med afsæt i bogen Rasmus’ forunderlige rejse, som er skrevet og foregår i Viborg, tages klassen
  med på en gåtur rundt for at se stederne i bogen, og undervejs læses der op fra bogen. 
  Start: 11.30 & 12.30
  Varighed: ca. 30 min
  Tilmelding til: gtb@km.dk
  Mødested: Domkirkens hovedindgang.

 

http://www.fsvs.dk
http://www.reformationeniviborg.dk
mailto:gtb%40km.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017
mailto:dora%40kulturprinsen.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017%20-%20Lutherroser
mailto:gtb%40km.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017
mailto:gtb%40km.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017
mailto:gtb%40km.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017
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PROGRAM
Den 1. marts, 9.00-13.30, Domkirkepladsen i Viborg

10.00 & 
12.30:  Katharina Luther
  Teaterforestilling om reformationens konsekvenser for en konkret kvindes liv - Luthers kone 
  Katharina. Spilles af Måle fortælleteater og TRIOfabula. 
  Sted: Sortebrødre Kirke.
  Lukket for tilmelding.

10.00 &
12.30:  Skuespiller og forfatter Caspar Koch fortæller om Luther 
  - om hans kamp mod dårlig samvittighed, dårlige lærere og dårlig 
  ledelse. Ene mand mod både kejser og pave.
  Start: 10.00 & 12.30
  Varighed:  ca. 1 time
  Tilmelding til: gtb@km.dk
  Mødested: besked gives på mail senest to uger før.

10.00 & 
12.30:  Forfatter Henning Pedersen fortæller om sin bog Rasmus’ forunderlige rejse
  Rasmus dumper ved et uheld ned i reformationstidens Viborg, hvor han kommer ud for  
  mange farlige hændelser og møder mange farverige personer, før det til sidst lykkes ham at  
  finde tilbage til nutiden igen. Forfatteren til bogen “Rasmus’ forunderlige rejse” fortæller  
  selv den spændende historie.
  Start: 10.00 & 12.30
  Varighed: ca. 1 time
  Tilmelding til: gtb@km.dk
  Mødested: besked gives på mail senest to uger før.

10.00 & 
12.30:  Læge og forfatter Knud Jacobsen fortæller bibelhistorier
  Vi skal i fortællingen følge Jesu liv som det opleves gennem en dreng på ca 10 år. Først med  
  udgangspunkt i den lille by Kapernaum ved Genesaret sø, og den sidste del i Jerusalem, hvor  
  drengen er sammen med sine forældre for at fejre påsken. Under selve korsfæstelsen møder  
  han en gammel mand, der viser sig at være en af de hyrder, der så Jesus lige efter han blev  
  født. På den måde får vi også julehistorien med.
  Start: 10.00 & 12.30
  Varighed: ca. 30 min.
  Tilmelding til: gtb@km.dk
  Mødested: besked gives på mail senest to uger før.

http://www.fsvs.dk
http://www.reformationeniviborg.dk
mailto:gtb%40km.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017
mailto:gtb%40km.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017
mailto:gtb%40km.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017
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PROGRAM
Den 1. marts, 9.00-13.30, Domkirkepladsen i Viborg

10.00 & 
12.30:  Højskolelærer og forfatter Poul Abildgaard fortæller om reformationen i DK
  Den unge tiggermunk Oluf lever i Viborg og bor i franciskanerklosteret. Han tigger hver dag  
  mad til klosterets syge og fattige patienter, som han er med til at pleje. Olufs drøm er, at han  
  ved sit eget enkle og hellige munkeliv kan få nok overskydende gode gerninger til at kunne  
  frelse sin ven Hans fra skærsilden. Men reformationens komme til Viborg ændrer alt for Oluf,  
  der må træffe sit livs valg: skal han flygte fra Viborg og leve resten af sit liv som munk i udlandet  
  eller skal han konvertere til lutherdommen? Og hvordan skal det gå Hans, hvis Oluf drager bort?
  Start: 10.00 & 12.30
  Varighed: ca. 1 time
  Tilmelding til: gtb@km.dk
  Mødested: besked gives på mail senest to uger før.

10.00/11.00
& 12.00: Koncert med musikduoen Trut & Lut
  Trut & Lut er fortællerne og inddrager børnene som aktive medskabere i koncerten. Musikken 
  bliver fremført på tidens strenge-og blæseinstrumenter, og opfordrer til dans og glæde, mens
  den formidler livets store følelser: Tro, håb og kærlighed. 
  Start: 10.00, 11.00 & 12.00 
  Varighed: ca. 30 min. 
  Tilmelding til: gtb@km.dk
  Mødested: besked gives på mail senest to uger før.

Hele dagen: Jagt på symboler v/ Viborg Kunsthals murmosaik
  Mette Winkelmanns 151 meter lange mosaikmur er udgangspunkt for en aktivitet, hvor eleverne  
  går på opdagelse i murens referencer og symboler. Eleverne skal prøve at finde mosaikkerne i  
  muren og derefter læse og tale om den tilhørende historie. Det er op til den enkelte lærer,  
  hvordan man vælger at gennemgå historierne. 
  Varighed: ca. 20 min. 
  Der er ingen tilmeldingskrav - kort m/ seks mosaikker og tilhørende historier fra 
  kristendommen udleveres på Domkirkepladsen. 
  Viborg Kunsthal ligger 10 min. gang fra Domkirkepladsen.

Hele dagen: Omvisning på Skovgaard Museet i udstillingen ”Hovmod”
  Hovmod er en af de syv dødssynder. Hvordan ville man vise hovmod i dag? Den udfordring  
  tager den engelske billedkunstner Rebecca Louise Law op, og arbejder med levende blomster  
  i kunstfærdige installationer. Omvisning efter aftale med museet.
   Varighed: ca. 1 time.
  Tilmelding til: museet på tlf. 86 62 39 75. 
  NB! Pris: 300 kr. pr. omvisning.

http://www.fsvs.dk
http://www.reformationeniviborg.dk
mailto:gtb%40km.dk?subject=Reformationsfejring%20den%201.%20marts%202017
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REFORMATIONSFEJRING I VIBORG 
- FOR BØRN 

      Praktisk information

Dato/tid: Den 1. marts 2017 i tidsrummet kl. 9.00-13.30 
Sted:   Domkirkepladsen i Viborg
Pris:   Alle aktiviteter er gratis (undtagen omvisning på Skovgaard Museet) 

Tilmelding: 
Deadline for tilmeldinger er fredag 3. februar 2017. Aktiviteter med tilmelding har deltagerbegrænsning.                           
Husk at oplyse navn på institution, klassestørrelse samt navn/mail og mobilnummer på kontaktperson. 
Der gives besked pr. mail senest to uger før, om den enkelte klasse har fået en plads. Der vil man også blive 
oplyst om mødested, hvis dette ikke fremgår af programmet.
Oplevelserne på selve Domkirkepladsen kræver ingen tilmelding

Transporttilskud:
I kan søge om tilskud til transport til kulturelle tilbud og arrangementer, der afvikles i Viborg Kommune. 
Læs mere på: http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Koersel-med-elever/Til-
skud-til-transport 

Der vil være mange andre arrangementer i 2017 i anledning af 500-året for reformationen. 
Se venligst mere på: www.reformationeniviborg.dk

Familiekoncert: ”Luther på 60 minutter” med entertainer Sigurd Barrett d. 1. marts, kl. 16.30 i Viborg Domkirke - Gratis adgang.

http://www.fsvs.dk
http://www.reformationeniviborg.dk
http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Koersel-med-elever/Tilskud-til-transport
http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Koersel-med-elever/Tilskud-til-transport
http://www.visitviborg.dk/viborg/reformationen-i-viborg
http://luther2017.dk/arrangementer/arrangement/sigurd-fortaeller-om-luther-alt-om-luther-paa-60-minutter-6/

