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REFORMATIONENS MÄRKESÅR 2017
Den 31 oktober 1517 utfärdade Martin Luther sina 95 teser mot avlatshandeln. Nu, 500 år senare, firar vi reformationens märkesår över hela världen. I Finland hålls den nationella öppningen den 30 oktober 2016 i Åbo. På
svenska inleds reformationens märkesår redan den 16 oktober med en televiserad gudstjänst i Borgå domkyrka.
Året kulminerar i reformationsveckan ett år senare 31.10–5.11.2017.
Märkesåret kommer att synas i kyrkans gemensamma kommunikation och riksomfattande evenemang, men huvudvikten ligger på det lokala engagemanget. Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar har en avgörande roll
när det gäller att nå enskilda finländare med årets tema. Därför önskar vi att församlingarna beaktar reformationens
märkesår i planeringen av verksamheten och ekonomin.
Material som stöder arbetet
Målet är att firandet ska stöda församlingarnas arbete. Inför märkesåret har material utarbetats för bland annat
kommunikation, fostran och evenemang. Materialet är lätt att använda och anpassa och stöder på det sättet församlingarnas eget arbete och församlingslivet. Material på svenska kan laddas ner från webbplatsen
http://sacrista.evl.fi/nad2017.
Kristi himmelsfärdsdag 2017 och teser hösten 2017
Kristi himmelsfärdsdag den 25 maj 2017 och de nya teser som kommer att publiceras hösten 2017 är speciellt
viktiga. Målet är att Kristi himmelsfärdsdagen och teserna med hjälp av lokala aktiviteter ska bli fenomen som
märks över hela landet. Vi rekommenderar lokalt samarbete kring detta.
På Kristi himmelsfärdsdag den 25 maj 2017 kan man till exempel bjuda in till en gemensam måltid, trädplantering
eller andra evenemang. Som stöd för planeringen och arrangerandet av evenemang finns material under rubriken
Bli inspirerad på adressen http://sacrista.evl.fi/nad2017.
Evenemanget #teser2017 syftar till att skapa utrymme för människors teser och diskussion kring dem. Vi önskar
att församlingarna ordnar workshopar där människor kan skriva ner sina teser. Stödmaterial för denna typ av
arbete finns under rubriken Bli inspirerad på adressen http://sacrista.evl.fi/nad2017
Skolsamarbete
För skolorna finns det ämnesöverskridande material om märkesåret som följer de nya läroplanerna. Detta material
kan med fördel lyftas fram i församlingarnas samarbete med skolorna. Materialet finns på svenska på adressen
http://skolanochkyrkan.evl.fi/reformationen och på finska på adressen http://koulujakirkko.evl.fi/reformaatio.
Information
Information, material och länkar finns på Sacrista http://sacrista.evl.fi/nad2017.

På märkesårets Facebooksida (finskspråkig) delas nyheter och länkar https://www.facebook.com/reformaatio2017/?ref=bookmarks.
Märkesårets medborgarportal (finskspråkig) finns på adressen http://www.reformaatio2017.fi/.
Märkesårets projektsekreterare Timo-Matti Haapiainen svarar på frågor om märkesåret och tar emot information
om församlingarnas planer för året. Tfn 050 436 2075, timo-matti.haapiainen@evl.fi.
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