
Gud i islam og kristendom 
 
 

På samme måde som kristne er menne-
sker, der har 
kristendom-
men som for-
tegn for deres 
kultur, er mus-
limer også 
først og  frem-
mest menne-
sker, der har 
en bestemt re-
ligiøs tradition i 
deres kulturel-
le bagage.  
I tekst og bille-
der sættes der fokus på centrale sider 
af hhv. islam og kristendom - både de 
fælles og de forskellige. 

Svanen , skyggen og tandpinen 
 
 
 
 

Om H.C. Andersens skif-
tende syn på sin berøm-
melse set gennem ud-
valgte eventyr.  
Et causeri med oplæs-
ning af afsnit fra nogle af 
H.C. Andersens centrale 
eventyr med selvbiografi-
ske træk. 

Foredrag?           

Causerier? 

Sognemøder? 

I anledningen af det forestående reformations-

jubilæum i 2017 har jeg udarbejdet en række  

foredrag og causerier egnede til sognemøder  
og foredragsaftener i kirkelig sammenhæng 

samt et par andre, der beskrives i denne folder. 
 

Kontakt mig om mulighederne for året 2017. 

Cand. teol. og sognepræst 
Michael Rønne Rasmussen 

 

Lundemosen 74  
2670 Greve 
Tlf. 2960 3288 
E-mail: mirr21@live.com 



Emner: 

Luther og Katha-

rina i Wittenberg 

En billedvandring 
gennem det Witten-
berg, der blev ramme 
for Martin Luthers virke som både præst, 
professor, reformator og ægtemand og fami-
liefar. Med udgangspunkt i historien om mun-
ken Martin Luther og hans ægteskab med 
nonnen Katharina von Bora tegnes nogle  
Af de linjer, der fører op til den kirkeordning,  
vi i dag kalder ”Den Danske Folkekirke”.  

Lucas Cranach  
Reformationens 
visuelle designer  
 
 

En af hovedpersonerne bag reformatio-
nens kommunikation og formidling 
var maleren, grafikeren og bogtrykkeren 
Lucas Cranach den Ældre (1472
Han var ikke blot samtidig med Luther i 
Wittenberg, men også en personlig ven, 
der indgik i et tæt samarbejde med den-
ne. Dette sker ikke mindst i forbindelse il-
lustrationen af Luthers tyske Bibel fra 
1534 og den berømte reformationsalter-
tavle i Wittenbergs sognekirke. 

Sjællands første Biskop 

 

Peder Palladius (1503-1560)  
 
Palladius var en af de første 
syv biskopper efter reformati-
onen i Danmark.  
Hvad ved vi om ham?  
Ikke ret meget andet end det, 
han selv skrev f.eks. i sin visi-
tatsbog, som der bl.a. læses 
uddrag fra. 

Biskoppen  
fra Jersie 
 
 

På præstetavlen 
i Jersie kirke fin-
der man navnet  
Dines Jensen, 
der er far til Jens 
Dinesen Jersin 
(1588 - 1634).  
Jersin var en 

pædagogisk foregangsmand in-
denfor latin, underviste konge-
sønnerne Christian Ulrik og 
Hans Ulrik Gyldenløve, skrev 
nogle meget udbredte andagts-
bøger og endte som biskop i Ri-
be.  

En af hovedpersonerne bag reformatio-
nens kommunikation og formidling  
var maleren, grafikeren og bogtrykkeren 

1472-1553). 
Han var ikke blot samtidig med Luther i 
Wittenberg, men også en personlig ven, 
der indgik i et tæt samarbejde med den-
ne. Dette sker ikke mindst i forbindelse il-
lustrationen af Luthers tyske Bibel fra 
1534 og den berømte reformationsalter-
tavle i Wittenbergs sognekirke.  


