
1 
 

 

 

 
Inspirationskatalog til  

500-året for reformationen 
 

Evangelisk Luthersk Samråd Bornholm 



2 
 

 

 

Skal vi støve Luther af?  
I oktober 1517 indbød et opslag på kir-
kedøren i Wittenberg til diskussion om 
den katolske kirkes praksis med aflads-
handel. Det blev startskuddet til refor-
mationen, som vi i 2017 markerer 500-
året for. Reformationen har haft stor 
betydning for trosliv og samfunds-dan-
nelse i vores del af verden.  
 
Vi skal ikke nøjes med at støve Luther 
af. Fordi vi er kirke, har vi brug for at 
lade tankerne fra reformationen støve 
os af. Vi opfordrer derfor til, at sætte 
reformationen på dagsordenen i 2017.  
 
Med dette katalog vil vi gerne inspirere 
kirker og fælleskaber på Bornholm, til 
at gøre det. Sæt fokus på reformatio-
nens hovedtanker Og historiske betyd-
ning. 
 
 
 
 
 

 
Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB) 
ELSB vil på Bibelen og den lutherske bekendelses grund styrke evangeliets vækst og 
udbredelse på Bornholm. Det sker ved at fremme et positivt samarbejde mellem 
missionsforeninger, menigheder og præster så ressourcerne bruges i det bedst mu-
lige samspil. 
ELSB består af 6 personer valgt af IM, LM, ELM, Bornholmerkirken og af en gruppe 
præster. Disse er pt.:  Palle Kure, Jørgen Bech, Paul Otto Kjøller, Peter Techow, Finn 
Aasebø Rønne og Finn Kappelgaaard. 
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Gratis glæde 
Søndag den 9. oktober kl. 14:00 

i Rønne idrætshal 
Hovedtaler er sognepræst Henrik Højlund fra Løsning og Korning. 

Der vil være flere foredrag/oplæg/workshops/seminarer,  
Arrangør: Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm 

 
Kontakt til ELSBornholm. 
 
Talsmand Finn Aasebø Rønne, Rønne 
Mobil: 30952729.  
Mail: finn@dbi.edu 
 
Sekretær Paul Otto Kjøller, Nyker.  
Tlf.: 5696 3331  
Mail: paulkjoeller@privat.dk 

 
Redaktører på Inspirationskataloget: 
 
Paul Otto Kjøller, Nyker. 
 
Palle Kure, Aakirkeby.  
Tlf.: 2344 1373  
Mail: palle.kure@indremission.dk.

 
Idé-bank. 
Lad jer inspirere til selv at udvikle møder og aktiviteter med fokus på 500året for re-
formationen. Planlæg gerne fælles arrangementer i lokalområderne, så sogne og 
foreninger i fælleskab tager initiativer for at sætte fokus på reformationens betyd-
ning og værdier. Der er mange muligheder. Lutherfest i det lokale arbejde, med for-
kyndelse der har fokus på reformationen. I kan servere Lutherlagkage. Afhold Lu-
ther/reformationsfejring sidst i oktober måned, som et alternativ til halloween. I an-
dre landes lutherske kirker er der tradition for en årlig tilbagevendende markering af 
reformationen. Måske er det noget vi skal overveje? 
Benyt Luthercitater. Månedens udsagn af Luther kan hænge i våbenhus og på infor-
mationstavler, eller benyttes ved indledninger til møder. I dette katalogs liste over 
ressourcer, findes link til citater. Planlæg en sangaften med Luthersalmer.  

 

mailto:paulkjoeller@privat.dk
mailto:palle.kure@indremission.dk
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Konkrete oplæg. 
Nedenstående oplægsholdere er villige til at holde de beskrevne foredrag og op-
læg, og på den måde bidrage til fokus på reformationen. Planlæg gerne fælles ar-
rangementer i lokalområderne. Booking sker efter først til mølle-princippet.  
 
Luthers lille Katekismus – dens ind-
hold og pædagogik 
Luthers lille Katekismus ser ikke ud af 
meget, men har et dybt og centralt  
indhold. Den er en af Folkekirkens be-
kendelsesskrifter. Vi vil se på dens ind-
hold, opbygning, brug og pædagogik.  
Foredrag og samtale der varer ca. 1-2 
timer.  
Sognepræst Per Munch, Nyker. 
Mail: pkmu@km.dk  Tlf.: 5696 3024 
 
Munken og nonnen 
Munken Martin Luther giftede sig i 
1525 med nonnen Katharina von Bora. 
Katharina stod bag sin mand, men hun 
stod også ved siden af ham. Vi skal 
høre om Katharina, som voksede op i 
et kloster, men flygtede derfra og si-
den blev gift med Martin Luther, som 
stod midt i kirkens reformation. 
Katharina holdt sammen på familien, 
og som hustru og mor har hun haft en 
ualmindelig stærk indflydelse på sin 
mand, storfamilien og dermed også på 
reformationen. I Ordsprogenes Bog 
kap. 31 møder vi en hyldest til den 
dygtige kvinde.  
Kan præstekonen Katharina lære os 
noget om ægteskab, sammenhold og  
 

 
kamp for evangeliet? Foredrag. 40 
min. 
Sognepræst Per Munch, Nyker. 
Tlf.: 5696 3024  Mail: pkmu@km.dk 
 
Det var som tabt, men er genfundet  
Martin Luther ville ikke komme med 
noget nyt. Men ved studier i Bibelen 
gik det op for ham, at selve centrum i 
kristentroen var forsvundet. Det som 
var tabt bragte Luther frem i lyset igen. 
Foredraget svaret på spørgsmålet: 
Hvordan kunne det gå så galt eller må-
ske snarere det mere aktuelle hvordan 
kan det forsvinde? Foredrag ca. 45 
min. 
Pastor emeritus Jakob Houler, Hasle 
Tlf.: 5697 0190 Mail: jakob@houler.dk 
 
Troen alene 
Luther hovedopdagelse, som fik afgø-
rende betydning var, at et menneske 
gøres retfærdigt ved tro alene. Dette 
reformatoriske ”slagord” hænger nøje 
sammen med ”Kristus alene” og ”Skrif-
ten alene” og beskriver den lutherske 
forståelse af den kristne tro. Foredrag. 
Ca. 45 min. 
Pastor emeritus Jakob Houler, Hasle. 
Tlf.: 5697 0109 Mail: Jakob@Houler.dk 
 

mailto:pkmu@km.dk
mailto:pkmu@km.dk
mailto:jakob@houler.dk
mailto:Jakob@Houler.dk


5 
 

 

Med Luther i Helligånds kraft.  
Et foredrag om Helligåndens kraft i Lu-
thers teologi. Det var måske ikke det 
Luther blev mest kendt for, men hans 
teologi var sprængfyldt med Helligånds 
kraft. Luther er meget relevant for vo-
res nutidige tro på den Hellige Ånd.   
Varighed: 50 minutter 
Sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, 
Hasle.  
Tlf.: 5696 4009  Mail: jjra@km.dk 
 
Luthers skriftsyn 
Med særligt henblik på Skriftens auto-
ritet og kanonkritikken. Luthers syn på 
Bibelen og dens autoritet. 
45-60 minutter 
Sognepræst Jens Kaltoft, Knudsker. 
Mail: jka@km.dk 
 
Luthers to-regimentslære. Om kirken 
og øvrigheden.  
Luther gjorde op med tanken om kir-
ken som politisk magt og foretog en 
nødvendig sondring mellem det ånde-
lig og det verdslige regimente. Gud har 
indsat kirken til at forkynde evangeliet 
og øvrigheden som bolværk mod det 
onde.  Kirken skal ikke bruge sværdet 
eller nogen form for magt. Og øvrighe-
den skal ikke blande sig i troens – eller 
kirkens indre liv. Som kristne lever vi i 
begge regimenter. Foredrag på ca. 45 
min, egnet til efterfølgende samtale. 
Provst emeritus Knud Henning Hansen 
Mail: elsa-knud@mail.dk 

Luthers reformatoriske hovedskrift: 
Om et kristenmenneskes frihed. 
Det er et af Luthers hovedskrifter og et 
svar på en bandbulle af paven. Det er 
bygget over to hovedsætninger: 
1. Et kristenmenneske er en fri Herre 
over alle ting og ingen undergivet. 
2. Et kristenmenneske er i alle ting en 
træl, skyldig at gøre tjeneste, og en-
hver undergivet. 
At leve som et kristenmenneske er at 
være stillet over for Gud og stillet over 
for mennesker. 
Foredrag på ca. 45 min, egnet til efter-
følgende samtale. 
Provst emeritus Knud Henning Hansen 
Mail: elsa-knud@mail.dk 
 
Om kristendom og politik i dag. En nu-
tidig, aktuel anvendelse af Luthers to-
regiments lære. 
Situationen dengang var et feudalt 
samfund under fyrsterens magt og 
med Guds-troen som en del folkets be-
vidsthed. 
Hvilken betydning har to-regimentslæ-
ren i et nutidigt, sekulært, demokratisk 
samfund, hvor folket både er multikul-
turelt og multireligiøst? Det er disse 
spørgsmål foredraget forsøger at svare 
på. 
Foredrag på ca. 45 min, egnet til efter-
følgende samtale. 
Provst emeritus Knud Henning Hansen 
Mail: Elsa-knud@mail.dk 
 

mailto:jjra@km.dk
mailto:jka@km.dk
mailto:elsa-knud@mail.dk
mailto:%20elsa-knud@mail.dk
mailto:Elsa-knud@mail.dk
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I Luthers fodspor 
Billeder og fortælling fra en rejse til Lu-
ther-byerne i sept. 2015. Foredrag 
med Power Point illustrationer. Varig-
hed ca. 40 min 
Pensioneret skoleleder Birger Peder-
sen.  Tlf.: 5150 5049.  
Mail: brovangen41@gmail.com 
 
Martin Luther 
Hvem var han? – og hvorfor blev han 
reformator? Hvordan påvirkede samti-
den Luther, og hvordan påvirkede han 
sin samtid? 
Foredrag med Power Point illustratio-
ner 2 x 40 min 
Pensioneret skoleleder Birger Peder-
sen. Tlf.: 5150 5049.  
Mail: brovangen41@gmail.com 
 
Luthers medarbejdere og familie 
Luther samlede dygtige medarbejdere 
omkring sig: teologerne Melanchton, 
Bugenhagen, Jonas m.fl., maleren Lu-
kas Cranach og hans søn og ikke 
mindst fru Katharina von Bora var alle 
vigtige for reformationens gennemfør-
sel. Foredrag på ca. 40 min. med Po-
wer Point illustrationer 
Pensioneret skoleleder Birger Peder-
sen. Tlf.: 5150 5049.  
Mail: brovangen41@gmail.com 
 
 
 

Luther som forfatter af salmetekster 
og -melodier 
Hvad fik Luther til at beskæftige sig 
med salmer?  Gennemgang af nogle af 
Luthers salmer. Hvilken betydning 
fik/har de for reformationen? 
Foredrag med Power Point illustratio-
ner på ca. 60 min incl. Sang 
Pensioneret skoleleder Birger Peder-
sen. Tlf.: 5150 5049.  
Mail: brovangen41@gmail.com 
 
Reformationens billeder 
Reformationen var ved at forårsage en 
billedstorm, men gennem billeder især 
af Cranach’erne blev evangeliet ud-
bredt. Vi ser på nogle af disse billeder 
og taler om deres historie og budskab.  
Kan suppleres med en konkurrence. 
Foredrag med Power Point illustratio-
ner på ca. 50 min. 
Pensioneret skoleleder Birger Peder-
sen. Tlf.: 5150 5049.  
Mail: brovangen41@gmail.com 
 
Wittenberg-Danmark tur/retur 
En intensiv kontakt mellem reformato-
rerne og danske konger var grundlaget 
for reformationen i Danmark 
Foredrag med Power Point illustratio-
ner på ca. 40 min. 
Pensioneret skoleleder Birger Peder-
sen. Tlf.: 5150 5049.  
Mail: brovangen41@gmail.com 
 
 

mailto:brovangen41@gmail.com
mailto:brovangen41@gmail.com
mailto:brovangen41@gmail.com
mailto:brovangen41@gmail.com
mailto:brovangen41@gmail.com
mailto:brovangen41@gmail.com
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Et omvendt liv. De 95 teser.  
Hvad er hovedbudskabet i Martin Lu-
thers berømte 95 teser om afladen, 
som satte gang i reformationen i 
1517? Hvad betyder det for vores kri-
stenliv i nutiden?  
Oplysende og forkyndende foredrag på 
30-45 min. 
Pastor emeritus Finn Kappelgaard 
Tlf.: 4157 4549  
Mail: finnkap@hotmail.com 
 
Nadversyn før og nu. 
Vores lutherske syn, med perspektive-
ring til Zwingli, Calvin, katolicisme og 
ortodoksi. 
Varighed ca. 1 time. Der anvendes po-
werpoint-illustrationer undervejs til ty-
deliggørelse af sammenhænge og for-
skelle mellem de forskellige retninger. 
Jens Borg Spliid, sognepræst Nexø 
Mailadresse: jebs@km.dk  
 
Reformationens pensel- og penne-
strøg. 
Reformationen ses i samtidens billed-
kunst, og reformationen udbredes 
også på tryk, med karikaturer og i bille-
der. Et oplæg på 35 minutter med ek-
sempler på reformationstidens billed-
kunst, og fokus på reformationens ho-
vedtema.  
Missionær Palle Kure, Aakirkeby.  
Tlf.: 2344 1373  
Mail: palle.kure@indremission.dk. 

Luthersk Spiritualitet og karismatisk 
fornyelse – et positivt møde. 
Del 1 (ca. 30 min):  
Introduktion til de reformatoriske ho-
vedslagord i deres historiske kontekst: 
-          Ordet/Skriften alene 
-          Troen alene 
-          Kristus alene 
 
Luthers syn på lægmandsbevægelse og 
det frie åndelige liv før og efter 1525.  
Hvordan bevæger vi os tilbage mod læ-
ring/discipelskab. 
 
Spørgsmål/samtale 
Pause, fx kaffe. 
 
Del 2 (ca. 30 min):  
Danmarks ev.-lutherske folkekirkes be-
kendelsesskrifter og den karismatiske 
bevægelse i DK. 
Samtidig retfærdig og synder (Romer-
brevet kapitel 7). 
Nåden som tilregnet retfærdighed og 
indgydt kraft til tjeneste – et både og. 
Sammenstødet mellem totrinslæren 
(klassisk pentecostal åndsdåbslære) og 
luthersk karismatik.  
Nådegavernes mangfoldighed.  
Skriftens inspiration som norm og vo-
res som en mulighed. – at stræbe efter 
nådegaverne på nådens grund. 
Spørgsmål/samtale 
Jørgen Bratkov, sognepræst Klemen-
sker og Rø. 
Tlf.: 5696 6114   Mail: jlb@km.dk 

mailto:finnkap@hotmail.com
mailto:jebs@km.dk
mailto:palle.kure@indremission.dk
mailto:jlb@km.dk
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Luthers lære om dåben 
Luther udformede sin lære om dåben i 
situation hvor han på både måtte gøre 
op med det katolske dåbssyn på den 
ene front og med gendøbernes dåbs-
syn på den anden front.  
Hvad lærte Luther om dåben og hvad 
var hans anliggende? Oplæg på ca. 45 
minutter – gerne med efterfølgende 
samtale og debat.       
Peter Techow, præst i Bornholmerkir-
ken. Tlf.: 2232 2864 
Mail: peter@bornholmerkirken.dk 
 
Her står jeg og kan ikke andet 
Rigsdagen i Worms kan kaldes Luthers 
”Point of no return”. Under folkelig op-
mærksomhed som en nutidig sports-
stjerne stod han over for valget at til-
bagekalde sine skrifter eller risikere li-
vet. Han stod fast for han var bundet 
af Guds ord. Et aktuelt reformatorisk 
budskab til os. Foredrag på ca. 45 min. 
Evt. med PP illustrationer 
Pensioneret landssekretær Paul O. 
Kjøller, Nyker. Tlf.: 56 96 33 31 
Mail: paulkjoeller@privat.dk 
  
De tre reformatorer 
Luther, Melanchthon og Bugenhagen 
var meget forskellige, men havde et 
nært fælleskab og et tæt samarbejde. 
Foredraget beskriver deres store for-
skelle, deres indbyrdes relation og in-
den for hvilken del af reformation de 
hver i sær fik stor betydning. Med en 

dansk vinkel og et forsøg på at aktuali-
sere. Foredrag på ca. 45 min. Evt. med 
PP illustrationer. 
Pensioneret landssekretær Paul O. 
Kjøller, Nyker. Tlf.: 5696 3331  
Mail: paulkjoeller@privat.dk 
 
Det nye liv i troen – om forholdet mel-
lem det gamle og det nye menneske. 
Luthers forståelse af ’retfærdiggørel-
sen af tro’ blev et vendepunkt for hans 
liv.  
Men hvad vil det sige at leve retfærdig-
gjort af tro? Handler det først og sidst 
om noget juridisk – en domsakt, hvor 
jeg som troende får tilregnet en ret-
færdighed, der ikke har forbindelse 
med mit konkrete liv? Eller sker der re-
elt en fornyelse, en forandring i mig? 
Og kan jeg selv – og andre – forvente 
at kunne registrere denne forandring? 
Ud fra Luthers Store Galaterbrevs-
kommentar skal vi se på, hvad Luther 
siger om dette store emne. Et emne, 
der i kirkens historie har givet – og sta-
dig giver – anledning til stor uenighed, 
og som ikke mindst har betydning for, 
med hvilken frimodighed jeg kan leve 
mit liv som et troende menneske.  
 Oplæg, ca. 35 min. Spørgsmål og sam-
tale (evt. pause) Oplæg, ca. 15 min  
Øjvind Hansen, Sognepræst i Østerma-
rie 
Tlf.: 5647 0069 
Mail: onh@km.dk 
 

mailto:peter@bornholmerkirken.dk
mailto:paulkjoeller@privat.dk
mailto:paulkjoeller@privat.dk
mailto:onh@km.dk
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Den globale Luther 
Hvilket forhold har Luther og den lu-
therske kirke haft til verdensmission? 
Hvilken betydning har det, at luther-
dommen stammer fra bestemte områ-
der i Europa? Har den lutherske kirke 
noget særligt at bidrage med i andre 
dele af verden? Hvordan er den luther-
ske kirke kommet til at se ud, når den 
er blevet omplantet til lande uden for 
Europa? Kan vi lære noget af lutherske 
kristne i andre dele af verden? 
Foredrag på 45 min. med powerpoint-
præsentation. 
Finn Aa. Rønne, lektor, dr.teol. Dansk 
Bibel-Institut. 
Mobil: 30952729.  
Mail: finn@dbi.edu 
 
De lutherske og de andre protestan-
ter. 
Vi er i familie med de reformerte, bap-
tisterne, pinsefolkene og alle de andre 
protestantiske kristne, fordi vores kir-
ker har rødder tilbage til reformatio-
nen i 1500-tallet. Og så er der alligevel 
forskel på os. Hvori består forskellene? 
Og hvor vigtige er de – i dag? 
Foredrag/oplæg til samtale/varighed: 
Foredrag på 45 min. med powerpoint-
præsentation. 
Finn Aa. Rønne, lektor, dr.teol. Dansk 
Bibel-Institut. 
Mobil: 30952729.  
E-mail: finn@dbi.edu 
 

Reformationen i Danmark – og på 
Bornholm. 
Den lutherske reformation bredte sig 
hurtigt fra Tyskland til Danmark – og 
kom derfor også til Bornholm. Hvordan 
gik det for sig? Hvorfor blev vores 
kirke, som den blev? Også her adskilte 
udviklingen på Bornholm sig fra det øv-
rige Danmark – hvorfor og hvordan? 
Foredrag/oplæg til samtale/varighed: 
Foredrag på 45 min. med powerpoint-
præsentation. 
Finn Aa. Rønne, lektor, dr.teol. Dansk 
Bibel-Institut. 
Mobil: 30952729. 
E-mail: finn@dbi.edu 
 
Luther og reformationen – basic facts.  
Vi vil se på baggrunden for og de vig-
tigste begivenheder i den reformation, 
som ændrede ikke bare det kirkelige 
landskab i Europa men også kultur og 
samfund i vores del af verden. Samti-
dig vil vi se på Luthers egne åndelige 
kampe og udvikling – og den indfly-
delse, det fik på vores kirke og kristen-
dom. Foredrag/oplæg til samtale på 45 
min. med powerpoint-præsentation 
Finn Aa. Rønne, lektor, dr.teol. Dansk 
Bibel-Institut. 
Mobil: 30952729. 
 E-mail: finn@dbi.edu 
 
 
 
 

mailto:finn@dbi.edu
mailto:finn@dbi.edu
mailto:finn@dbi.edu
mailto:finn@dbi.edu
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Reformationen – afgørende historie. 
Reformationens forløb, historisk be-
lyst. Foredrag på 40 minutter. 
Sognepræst Carsten Møller Christen-
sen, Allinge. 
Mail: cmc@km.dk 
 
Luthersk og reformert salmesang - lig-
heder og forskelle 
Vi ser på den musiktradition, Lu-
ther blev en del af, den katolske. Vi hø-
rer om hans hjælper på området, Jo-
hann Walter. Hvordan gik det, da re-
formatorerne skiltes?  Og hvordan 
kommer luthersk og reformert teologi 
til udtryk i sange og salmer i dag?  Der 
gives eksempler, som derefter synges. 
Varighed: Anslået 1 til 1½ time. 

Pensioneret organist Poul Lykke Niel-
sen. 
Tlf. 5695 6228 eller 6183 8268 
Email: ply.nielsen@post.opasia.dk 
 
Luthersange. 
Lær Martin Luther at kende fra hans 
musikalske og poetiske side.  
I får et sang- og musik foredrag om Lu-
ther og hans sange, som hele tiden 
veksler mellem fællessang og fortæl-
ling. Varighed ca. 1/1½ time. 
Pensionist Finn Nygaard 
Tlf.: 5696 4435.  
Mail: f.d.nygaard@bbsyd.dk 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cmc@km.dk
mailto:ply.nielsen@post.opasia.dk
mailto:f.d.nygaard@bbsyd.dk
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Ressourcer. 
Her præsenteres en række links, titler mm. Som kan være relevant baggrundsma-
teriale på nettet og i konkret form.  
 
På ELSBornholms side på Facebook.com:  https://www.facebook.com/elsborn-
holm/ Vil der i perioden op imod 2017 udkomme nyheder og link til reviderede ud-
gaver af denne liste mm. 
  
Logo. Ved arrangementer i forbindelse med fejring og fokus på 500-årsjubilæet be-
nytter vi dette logo: 

 
RESSOURCER PÅ NETTET: 
 
http://katekismusprojekt.dk 
 
http://www.lutherdansk.dk/ 
 
http://luther2017.dk/ 
 
Bøger af Luther. Finn B. Andersen har 
lavet en oversigt over alle lutherskrif-
ter der er oversat til dansk. Se den her:  
http://lutherdansk.dk/Trellix/id3.htm 
 
Lutherrosen. Finn B. Andersen har la-
vet en lille film der forklarer lutherro 

 
 
sen. Hvis man spiller lidt musik i bag-
grunden er den fin, som et lille indslag 
til en bibelstudiegruppe eller et møde. 
http://lutherdansk.dk/Fotoalbum%20-
%20Logo%20DK/index.html 
 
Lutherleksikon Finn B. Andersen har 
også oversat et Luther-leksikon med 
1600 citater fra Luthers skrifter, der er 
ordnet under 520 emner. Det kan læ-
ses gratis her: http://www.luther-
dansk.dk/1%20Luther-leksikon%2030-
09.04/ 

https://www.facebook.com/elsbornholm/
https://www.facebook.com/elsbornholm/
http://katekismusprojekt.dk/
http://www.lutherdansk.dk/
http://luther2017.dk/
http://lutherdansk.dk/Trellix/id3.htm
http://lutherdansk.dk/Fotoalbum%20-%20Logo%20DK/index.html
http://lutherdansk.dk/Fotoalbum%20-%20Logo%20DK/index.html
http://www.lutherdansk.dk/1%20Luther-leksikon%2030-09.04/
http://www.lutherdansk.dk/1%20Luther-leksikon%2030-09.04/
http://www.lutherdansk.dk/1%20Luther-leksikon%2030-09.04/
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I Den kristne bogbutik, Nørregade 
33a, Rønne vil der være et udvalg af 
bøger og materialer i relation til Martin 
Luther og reformationen. Åben ma/to 
kl. 13.00-17.00. Tlf.: 5695 9680. 
 
Bethesdas Boghandel Rømersgade 17 
1362 København K 
Tlf. 33 13 17 17 bog@bethesdas.dk 
 
I Bethesdas boghandel har vi også 
mange ældre bøger af og om Luther i 
Bethesdas Brugte Bøger. I det neden-
stående præsenteres et mindre udvalg 
af bøger af og om Luther. Der er også 
nævnt nogle bøger mm. som er ud-
solgt, da de på den ene eller anden 
måde er så gode, at de ikke er til at 
komme udenom. 
 
 
LETTERE BØGER: 
 
Martin Luther (biografi 190 s.) Lau-
sten, Martin Schwarz 218 kr. Profes-
sor, dr.theol. Martin Schwarz Lausten 
har skrevet en fængslende biografi om 
Martin Luther. Det er en bog om refor-
mationen, men også om Luthers per-
sonlighed, hans familieliv og hans syn 
på datidens politik, erhvervsliv, under-
visning og kunst. Bogen er velegnet til 
brug i studiekredse o.lign.  
 
Katekismus Updated 30 kr. Kortfattet, 
enkel gennemgang af indholdet i den 

kristne tro. Samlet om to centrale 
spørgsmål: Hvordan bliver vi Guds 
børn, og hvordan lever vi som hans 
børn? En brugsbog, man kan slå op i 
under maden, på togrejsen, under 
prædikenen, i studiegruppen, under bi-
bellæsningen, i samtale med andre, før 
man lægger sig til at sove osv.  
 
Om et kristenmenneskes frihed Mar-
tin Luther (kr. 170,-) Luther forklarer 
sit ærinde på en usædvanlig fredelig 
måde.  
 
 

DYBTGÅENDE BØGER: 
 
Martin Luther - rebel i en opbrudstid 
af Heinz Schilling. Kristeligt dagblads 
forlag 2015 (kr. 350,- biografi 696 s.) 
Med indsigt og indlevelse beskriver 
Heinz Schilling mennesket og rebellen 
Luther som en aktør i et storslået 
drama om religion og dens rolle i en 
verden præget af store forandringer og 
opbrud.  
 
Konkordieboken (norsk) 450 kr. Boken 
tar for seg den lutherske lære: Alle 
bekjennelsesskriftene fra refor-
masjonstiden, inkludert Luthers store 
og lille katekisme og Augustana. 
For dem som vil vite hva evangelisk-lu-
thersk kristendom er, er den selve 
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standardverket. Og den er helt nød-
vendig for alle som vil ta vare på vår 
kirkes lære i en forvirret tid. 
Konkordieboken gir deg: • Den evan-
gelisk-lutherske kirkes bekjennelses-
skrifter samlet i en bok. • Grundig inn-
føring i den kristne tro slik våre evan-
geliske fedre har formulert den i Old-
kirken og på Reformasjonstiden. • Om-
fattende saksregister som gjør det mu-
lig å undersøke alle hovedbegreper i 
troen. • Koordinatsystem (tall i venstre 
marg) som gjør det lett å finne stedet 
hvor et begrep forekommer. • Bibelre-
gister som hjelper leseren til å se hvor-
dan fedrene har forstått skriften. • 
Personregister. • Innledninger som for-
klarer forhistorien til de enkelte 
bekjennelsesskrifter.  
 
Lutheran Study Bible (engelsk) (ml. kr. 
450,- /500,-). Hvis du er glad for den 
luthersk arv, så har Lutheran Study 
Bible virkelig noget at give. Det er en 
fuldblods-luthersk studiebibel. Bibel-
teksten er fra English Standard Ver-
sion, der er kendetegnet ved, at den 
ligger tæt på grundteksten. Lutheran 
Study Bible er skrevet af teologer, der 
er tilknyttet den lutherske Missourisy-
node i Amerika. Forfatterne lægger 
vægt på at læse Bibelen i lys af lov og 
evangelium, og den er ikke bange for 
at melde klart og luthersk ud i teologi-
ske spørgsmål. I alle indledningerne til 
Bibelens bøger er der en tidslinje. Den 

bliver brugt på alle sider, så man altid 
kan se, hvilket årstal teksten hører 
hjemme i. I indledningerne er der også 
uddrag fra Luthers skrifter, og den 
præsenterer, hvilke velsignelser og ud-
fordringer den enkelte bog kan give. 
Noterne til bibelteksten har en del bi-
belteologisk stof, men de har også cita-
ter fra kirkefædrene og solide luther-
ske teologer, og det gør, at bogen 
både er opbyggelig og samtidig foran-
kret i kirkehistorien. 2.377 sider Ca. 
26.500 studienoter Ca. 220 artikler 120 
kort og diagrammer 129 sider bibel-
ordbog 
 
Bøger af Luther. Finn B. Andersen har 
lavet en oversigt over alle lutherskrif-
ter der er oversat til dansk. Se den her:  
http://lutherdansk.dk/Trellix/id3.htm 
 
De fleste af de bøger han nævner er 
udsolgt men serierne fra Aros/Gad og 
Credo er de to bedste samlinger af Lu-
thers skrifter på dansk.  
 
Aros Forlags 5 binds værk “Luthers 
skrifter i udvalg”, Århus 1980-83: 1. 
De reformatoriske hovedskrifter. 2. 
Skrifterne om kirke og gudstjeneste. 3. 
Bibelfortolkning og prædikener. 4. 
Evangelium og samfundsliv. 5. Om den 
trælbundne vilje. 
 

http://lutherdansk.dk/Trellix/id3.htm
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Credo Forlags Martin Luther. Skrifter i 
Udvalg. København 1981-96: De en-
kelte bind har ikke nummer, men bæ-
rer følgende titler: (1) Om et kristen-
menneskes frihed m.fl. København 
1981. (2) Store Galaterbrevskommen-
tar I. København 1981. (3) Om kirkens 
babyloniske fangenskab. København 
1982. (4) Store Galaterbrevskommen-
tar II. København 1984. (5) Troens Ar-
tikler. Prædikener. København 1985. 
(6) Troen og Livet. København 1992. 
(Ikke udsolgt) (7) Troens Evangelium - 
Ord og sakrament. København 1994. 
(8) Mod Latomus - Om synd og nåde. 
København 1995. (Ikke udsolgt) (9) 
Den store Katekismus. København 
1996. 
 
Udsolgt, men stadig værd at nævne Lu-
therbogen af Svend Lerfeldt En Lu-
ther-biografi. Det meste af teksten er 
taget fra Luthers egne skrifter og be-
retninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luthers sprog er meget levende og skal 
opleves, og i den sammenhæng er Lu-
therbogen en guldgrube.  
Bogen blev for ca. 50 år siden solgt i 
6000 eksemplarer, så den er ret nem 
at få fat på i genbrug. Anbefales varmt! 
 
Historien om Martin Luther af Leif 
Grane Kort Lutherbiografi på 75 sider. 
Leif Grane har også skrevet en del læn-
gere og mere teologiske værker om Lu-
ther. De er udsolgt og svære at få fat 
på, så slå til hvis du finder dem.  
 
Martin Luthers teologi af Carl Fr. 
Wissløff Grundig teologisk gennem-
gang af Luthers teologi. 
Luther. Spillefilm (DVD) Desværre ud-
solgt. Spændende to timers skildring af 
Luthers liv i biografkvalitet 
 
 
 
 
 
 
 


