Aktiviteter – Luther Fest
Vestslesvigsk Bryghus Vestslesvigsk
Bryghus kommer og sælger øl. Bryghuset leger med de brygmetoder, der blev
anvendt før gæren blev tæmmet i 1800-tallet. Til Reformationsdagen barsler
bryghuset med 2 nye øl, brygget til Reformationsdagen den 19. august i
Esbjerg; Reformert Røg og Reformert Nektar. Den ene brygget på røgmalt, den
anden med honning. Begge er gæret med vildgær! Mærkaterne til øllene er
billeder fra Kunstskolen Arcus.
Kogehuset
Kogehuset kommer med en madbod, som sælger lækker mad og drikke, som
man også så det i reformationstiden.
Luther Pasteller
Lotte Lambæk kommer med en workshop for børn i alle aldre, hvor der
arbejdes med visuelle motiver, papir og farver, som trækker tråde til, hvordan
man gjorde i reformationstiden. For de store børn kan der lægges store
ambitioner i arbejdet - for de mindre kan der lægges færre ambitioner.
Workshoppen præsenterer også materialer, som børnene med garanti aldrig
har arbejdet med før. Der er lagt vægt på kvalitet og muligheden for smukke
værker, som børn og forældre har lyst til at gemme.
Pøbel Musiktruppen
Pøbel kommer og sætter gang i stemningen ved at spille gademusik fra
middelaldertiden på autentiske instrumenter. De kan garanteret sætte gang i
en fest på markedspladsen.
Fnug og Frø
Gertrud Exner fra teaterBLIK har produceret et teaterstykket specifikt til
dagen, hvor hun præsenterer en moderne kunstnerisk fortolkning af Luthers
reformationstanker. Hun vil udtrykke det aktuelle ved Luthers tro og holdning.
Om du er gammel eller ung, rig eller fattig, hæs eller tonedøv spiller ingen
rolle i forholdet til Gud. Derfor vil publikum få en interaktiv rolle gennem
teatret i form af små handlinger de kan vælge at udføre og være medskabere
af det endelige sceniske billede. De kan også bare se på, lytte og gå med på
denne lille teatervandring i, udenfor kirken samt i parken.
Tesedør
Luther hamrer 95 teser mod afladen op på døren til slotskirken i Wittenberg,
som blev startskuddet til reformationen. Ved tesedøren kan man prøve at slå
sine egne teser op.
Afbrænding af synder
Synder fyldte meget i folks bevidsthed dengang, og man troede på, at man
kunne få aflad for ens synder på forskellig vis. Det afbilledes her med et bål,

hvor man har mulighed for at brænde sine synder af. Så har du brug for at
komme af med dine synder? Så kig endelig forbi.
Bogtrykkerkunsten
Esbjerg Bogtrykmuseum kommer også forbi og fortæller om, hvor vigtig
opfindelsen af bogtrykkerkunsten var for reformationen og dens udbredelse.
Det vil også være muligt at være med til at lave sit eget tryk, som et minde for
dagen.
Gudstjeneste
Der vil være en gudstjenesten, som vil bære elementer fra tiden omkring
reformationen og frem. Det er en helt speciel mulighed for at få et indblik i,
hvordan gudstjenesten har ændret sig.

