Mød Luther på volden
Kom tur-retur til Middelalderen i dette oplevelsesarrangement for alle sanser og alle aldre.
Tag børnene i hånden og Bedste under armen og mød Luther og djævle, præster og pestramte og andet
godtfolk. Det handler om reformation og overgange.
Det er gratis. Uden tilmelding. Mød op i tidsrummet mellem kl. 10 og 13
Arrangør: Kirkerne i Fredericia
Sted: Volden. Start fra pladsen ved Landsoldaten og følg skilte.
Lørdag den 26. august mellem kl. 10 & 13

1517 tur-retur
Gå ind i en anden verden, oplev overgange og undergange og kom ud i din egen verden. Det er ideen
bag oplevelsesteltet, som tager os igennem 500 år.
Det dufter af røgelse og lyder af messesang. Det klinger, når mønterne falder i skattekisten. Afladsbreve
flyder i en lind strøm. Middelalderen var en overgang. Og undervejs oplever deltagerne flere overgange.
Vi udfordres og opfordres til at tage stilling til, hvordan det, der skete for 500 år siden også har
betydning for vores liv. Hvad søger vi aflad for i dag? Hvilke teser betyder noget for os? Og hvilken dør
vælger du ud til 2017?
Arrangør: Kirkerne i Fredericia
Sted: Fredericia Midtby. Mellem Riddergade og Vendersgade.
Fredag den 1. september kl. 15 – 22
Lørdag den 2. september kl. 10 – 13

Luther take away
Spis luthersk. Drik en lokalbrygget øl ved denne madbod i Kulturnatten.
Tal om lidt mere end vind og vejr. Tag et Luther-citat med dig.
Sted: Fredericia Midtby. Mellem Riddergade og Vendersgade.
Fredag den 1. september kl. 15 – 22.
Lørdag den 2. september kl. 10 – 13

Frihedsvandring i Fredericia
To timers vandring i Fredericia til steder, vi forbinder med frihed
Frihed og reformation har for mange af os umiddelbart en høj grad af samklang.
Vi vil på en vandring rundt i vores by, i hvis historie frihed og kampen for frihed altid har været i
centrum, gøre stop på steder, som giver anledning til at overveje, hvad frihed var, er og må være.
På vandringen vil vi møde forskellige mennesker med forskellig baggrund, historie og erhverv, som har
gjort sig tanker om, hvad frihed betyder for dem. Vi vil også synge sammen om frihed.
Startsted og nærmere beskrivelse af vandringen vil blive offentliggjort senere. Deltagelse er gratis.
Sted: Fredericia Midtby.
Torsdag den 31. august kl. 17 – 19

Sofaer til samtale
Vær velkommen til samtale om stort og småt i vores gadesofaer
Kirkerne i Fredericia stiller i kulturnatten sofaer op rundt omkring i byen.
Der er nok, der taler om vejret. I sofaerne er der tid og plads til at vende små og store vigtige emner. Og
der er kaffe på kanden. Hold øje med sofaerne og slå dig ned til en snak.
Sted: Fredericia midtby
Fredag den 1. september fra kl. 15.00

Mad og Meninger
Den gode samtale opstår, når vi ikke kæmper for egne mærkesager, men taler sammen om det, som
angår os alle. Her sættes rammerne for en engageret samtale om livets store emner over en god
middag. Veloplagte bordtaler giver oplæg til samtalen.
Over bordet går samtalen lystigt. Denne aften vil vi tale om mere end vind og vejr. Her vil vi tale om
store og vigtige emner, som optager os. Rammerne er en god middag med stærke bordtaler, som lægger
op til fortsat samtale ved bordene. Forudsætning for deltagelse er alene lysten til den gode samtale.
Ideen er hentet fra de inspirerende bord-samtaler hos Martin Luther i Reformationens tid.
Sted: Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia.
Arrangør: Kirkerne i Fredericia
Pris for middagen: 150 kr. Begrænsede pladser. Plads-reservering til mail: sognemedhj@lyngkirke.dk.
Onsdag den 30. august kl. 18.30-20.30

Fællessang ved Gadeklaveret
Fællessang giver nye fællesskaber. Der skal være fællessang i Fredericias gågader. Tilfældigt en
eftermiddag vil et kor synge for og alle kan synge med. Sangblade udleveres på stedet.
Uventet og overraskende er der Fællessang i gågaden. Enkelte af byens sangkor vil stille op i gaden, ved
Gadeklaveret og andre steder, og starte fællessang i gaden. Ideen er hentet fra Martin Luther, som gav
fællessangen stor opmærksomhed.
Arrangør er Kirkerne i Fredericia sammen med flere af byens sangkor.
Tid: Tilfældigt mandag til fredag i tidsrummet kl. 16-17 og måske lørdag kl. 11-12.

Reformation og Demokrati
Åben workshop om det demokratiske samfund og dets værdier. Er demokratiet den bedstemåde at
styre vort samfund på, eller hvordan ville verden se ud uden demokrati? Gå med i spillet og prøv
demokratiet af i denne workshop.
Demokrati er grundlag for vort samfund. Til dagligt tænker vi næppe over, hvor afgørende det er, eller
hvor det har sine forudsætninger fra. En af demokratiets rødder er Reformationen i 1517. Denne
workshop vil sætte demokratiet i spil og give en oplevelse af, hvor vigtigt demokratiet er for vort
samfund.
Dette sker i anledningen af, at Folkekirken i 2017 fejrer 500-året for Reformationen.
Sted: Byrådssalen i Rådhuset, Gothersgade i Fredericia. Tilmelding ikke nødvendig
Arrangør: Kirkerne i Fredericia i samarbejde med Demokrati- og Borger udvalget, Fredericia
Onsdag den 30. august kl. 15.30-17.30 Workshoppen starter kl. 15.30 i Byrådssalen.

Døre og Teser
En spændende og sanselig labyrint af gamle, dekorerede døre – på Rådhuspladsen.
Dørene vil være kunstnerisk udsmykket af forskellige grupper af børn, unge og voksne i Fredericia og
omegn, og
på dørene vil du blandt andet kunne finde korte replikker om hvad reformation betyder i dag, eller hvad
man synes, der trænger til at blive reformeret / ændret i vores tid.
Der bliver små pop-up arrangementer:
Udvalgte kulturfolk fra byen giver korte, mundtlige bud på, hvad reformation betyder i dag
Fællessang på Rådhustorvet med nye og gamle sange og salmer!
Kaffe med gratis ”Luther lagkage” til de første ca. 4-500 mennesker.
Sted: Rådhuspladsen, Gothersgade i Fredericia
Torsdag den 31. August til søndag den 3. september.

