
 
 
Den 31. oktober er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 temaer op på 
kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som fik 
afgørende betydning for europæisk kirke- og samfundsliv. 
Jubilæet giver anledning til at overveje, hvad der er vores evangelisk-lutherske arv, 
og hvordan den kommer til udtryk i dag. Kirkespil Ringkøbing bidrager hertil med 
forestillingen ”Martin Luther - død eller levende”. 
Handlingen foregår dels i 1517, dels i 2017 - på et nutidsplan og et historisk plan. 
Kirkedøren i Wittenberg er det scenografiske midtpunkt, og en fortæller binder det 
hele sammen. På scenen ses Martin Luther, Melanchton og andre historiske personer, 
men også Bob, Ea og andre nutidige personer. Det historiske og nutidige flyder 
sammen for at vise hvor meget, Luthers lære betyder eller kan betyde for vores 
beslutninger og handlinger i dag. 
Kirkespillet er skrevet af Sten Kaalø og bearbejdet af Judith Rokamp og Mogens 
Thams. Med lys, vellyd, musik, sang og ord prøver teatergruppen at gøre Luthers 
historie og ærinde kendt samtidig med, at vi bliver klogere på, hvad det betyder for os 
i dag. 
Det vil være oplagt at lade menighedsrådet og kirkens personale få en spændende 
aften/eftermiddag og en fælles oplevelse. Det vil også være en ide at udvide det til en 
tur for alle interesserede i sognet og leje en bus, så rigtig mange får mulighed for at 
få mere at vide om Luther og reformationen. Der er mange gode restauranter i byen, 
og turen kan derfor sagtens kombineres med lidt godt at spise før eller efter 
forestillingen. 
Konfirmanderne vil helt sikkert også kunne få en minderig oplevelse ud af 
forestillingen. 
Kirkespil Ringkøbing leverer teater med indhold, og de seks foregående forestillinger 
har alle givet publikum noget at tænke over. 
 
Forestillingen opføres i Ringkøbing kirke:  

Fredag den 6. oktober kl. 20.00 
Søndag den 8. oktober kl. 16.00 
Søndag den 8. oktober kl. 20.00 
Mandag den 9. oktober kl. 20.00 
Tirsdag den 10. oktober kl. 20.00 
  
Forestillingen opføres i Ribe Domkirke i forbindelse med Folkemødet i 
anledning af reformationsjubilæet: 
Torsdag den 12. oktober klokken 20.00. 
 
Billetter til forestillingerne i Ringkøbing Kirke kan reserveres på mail: 

 ringkoebing@kirkespil.dk 

Pris: 100 kr. pr. person - 50 kr. for børn under 15 år og studerende 

konfirmander. 

Se mere på vores hjemmeside: www.kirkespil.dk 

Med venlig hilsen Kirkespil Ringkøbing 


