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REFORMATIONSFEJRING
I FAABORG PROVSTI 2017

DE FORSVUNDNE KIRKER 
- en historisk reformationstur i Faaborg-Midtfyn Kommune

Da Danmark blev reformeret, var det ikke kun troen, men også 
kirkebygningerne, der forandrede sig. Mange steder var det in-
ventaret og udsmykningen, der blev lavet om, men andre steder 
var konsekvenserne mere omfattende, og hele kirkebygninger 
blev revet ned. Det skete faktisk hele fem steder i dét, der i dag 
er blevet til Faaborg-Midtfyn Kommune, og det er historien om 
disse steder, vi skal på opdagelse i. Vi har skiftet renæssancens 
skrumlende vogne ud med komforten i en moderne bus, og rej-
ser sammen rundt og oplever de steder, hvor en kirke forsvandt 
i løbet af middelalderen eller reformationstiden. Turen bringer 
os til Ferritslev, Korinth, Ryslinge, Holstenshuus og Faaborg, 
og ledes af Øhavsmuseet Faaborgs middelalderarkæolog, ph.d. 
Poul Baltzer Heide. Provstiet byder på en sandwich samt en øl 
eller vand til frokost.

Turen finder sted lørdag den 10. juni kl. 10 - ca. 15 og  starter 
ved Øhavsmuseet, Banegårdspladsen 2, 5600 Faaborg.

Forhåndstilmelding inden den 1. maj til provst Lars Ole Jons-
sen, e-mail: ljo@km.dk eller tlf. 20 63 58 99. Bemærk at der er 
begrænsede pladser, og tilmelding foregår efter ’først-til-møl-
le’-princippet.
 
Pris: 50,- (betales på dagen, kontant eller mobilepay)
Husk påklædning efter vejret, herunder praktisk fodtøj.

På Fyens Stifts hjemmeside, kan man læse om, 
hvad der er arrangeret på Stiftsplan. 
Gå ind på www.fyensstift.dk 

Hvad arrangementer i de enkelte sogne angår, 
henvises der til kirkeblade samt sognenes hjem-
mesider.
Gå f.eks. ind på www.sogn.dk og find sognet, 
så vil der være en henvisning til hjemmesiden. 

Og hold endvidere øje med dagspressen og 
lokalaviserne, hvor der løbende vil være omtale 
af reformationsfejringen.



REFORMATIONSJUBILÆUM

2017 står i reformationsjubilæets tegn. Den 31. oktober 1517 slog 
Martin Luther 95 teser imod den katolske kirkes afladshandel op 
på døren til Slotskirken i Wittenberg. Det var denne handling 
for 500 år siden, der satte Reformationen i gang. Det var ikke 
Luthers mening af splitte kirken. Han ville blot få den tilbage 
på rette spor. Men resultatet skulle vise sig at blive et brud med 
Romerkirken og dannelsen af protestantismen.

Jubilæet fejres både på nationalt plan, på Stiftsplan, på provsti-
plan og i de enkelte sogne.

I Faaborg provsti har vi foreløbig 2 ”tilbud” – et salme-maraton 
og en ekskursion rundt til forsvundne kirker.

SALME-MARATON

Vi har arrangeret et såkaldt salme-maraton, hvor vi i løbet af året 
med 14 dages mellemrum fredag formiddag vil tage rundt på 
besøg i alle provstiets 20 kirker.

Salmebogen deles op i 20 afsnit – og der synges hver gang 5-6 
salmer fra det pågældende afsnit.

Man mødes i kirken fredag formiddag kl. 10. Starter med at høre 
lidt om kirkens historie – særligt hvad der er af nedslag fra Re-
formationen – det varer 5-10 minutter. 

Herefter synger man de 5-6 salmer, man på stedet har udvalgt, 
og hører en lille smule om salmerne. 

Og sluttelig får man en kop kaffe/te og en småkage i våbenhuset, 
man det enkelte sted sørger for. Det vil alt i alt vare en lille time.
Er man med hele turen rundt, vil man få et indblik i alle provstiets 

Fredag den 13. januar kl. 10
Diernæs kirke, fra salme 1-40

Fredag den 27. januar kl. 10
Nørre Broby kirke, fra salme 41-80

Fredag den 10. februar kl. 10
Vejle Kirke, fra salme 81-120

Fredag den 24. februar kl. 10
Vester Åby kirke, fra salme 121-160

Fredag den 10. marts kl. 10
Brahetrolleborg Kirke, fra salme 161-200

Fredag den 24. marts kl. 10
Haastrup kirke, fra salme 201-240

Fredag den 7. april kl. 10
Falsled kirke, fra salme 241-280

Fredag den 21. april kl. 10
Vester Hæsinge kirke, fra salme 281-320

Fredag den 5. maj kl. 10
Horne Kirke, fra salme 321-360

Fredag den 19. maj kl. 10
Avernakø kirke, fra salme 361-400 

20 kirker og nå at synge 100-120 af salmebogens 792 salmer. 
Man kan naturligvis også ”nøjes med” at være med en del af 
gangene.
Vi opfordrer til, at man arrangerer noget samkørsel i de en-
kelte sogne. Når vi skal til Lyø og Avernakø betaler provstiet 
færgebilletten.

Fredag den 2. juni kl. 10
Krarup kirke, fra salme 401-440

Fredag den 16. juni kl. 10
Jordløse kirke, fra salme 441-480

Fredag den 25. august kl. 10
Lyø kirke, fra salme 481-520

Fredag den 8. september kl. 10
Aastrup Kirke, fra salme 521-560

Fredag den 22. september kl. 10
Øster Hæsinge Kirke, fra salme 561-600

Fredag den 6. oktober kl. 10
Allested Kirke, fra salme 601-640

Fredag den 20. oktober kl. 10
Sandholts Lyndelse kirke, fra salme 641-680

Fredag den 3. november kl. 10
Faaborg kirke, fra salme 681-720

Fredag den 17. november kl. 10
Sønder Broby kirke, fra salme 721-760

Fredag den 1. december kl. 10
Svanninge Kirke, fra salme 761-792

PLANEN FOR ÅRET SER SÅDAN UD


