Indbydelse til konkurrence for klasser i grundskolen og
folkekirkens konfirmandhold.

I 2017 er det 500 år siden, at Reformationen gjorde sit indtog i Europa. Det skete i kraft af manden Martin
Luther. Luther vendte op og ned på mange ting - også i Danmark – og det hele begyndte på porten i Wittenberg i 1517 med hans 95 teser mod afladshandlen.
I den anledning vil Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 gerne se og høre børn og unges udlægning af
nogle af de ting, der dengang skete. Hvordan forstår, og forestiller de sig Martin Luther? Hvad er set fra deres unge øjne kernen i hans liv? Hvilken betydning har han, og de ting han satte i gang for deres egen nutid
og måden, vi lever på i dag?
Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 indbyder derfor til en filmkonkurrence. Konkurrencen er målrettet
folkeskolens klasser henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling med hver sin opgaveformulering og
hver sin præmie. Også konfirmandhold kan deltage.

Opgaven til indskoling og minikonfirmandhold:
Martin Luthers far havde bestemt, at Martin skulle være sagfører. Men en gang blev Martin næsten dræbt
af et lyn, og derfor lovede han Gud, at han ville være munk og præst. Det blev faderen vred over, men Martin holdt fast.
Lav en film om det.

Opgaven til mellemtrinnet:
Martin Luther mente, at det ikke er menneskers gerninger, men Guds kærlighed, som er det vigtigste. Derfor
ville Paven smide ham ud af kirken, og kejseren truede med at sætte ham i fængsel. Han risikerede dødsstraf. Men Martin Luther var sikker på, at han havde ret, og holdt fast ved sin mening.
Lav en film om det, eller om et menneske der i dag holder fast ved det, han eller hun tror på.

Opgaven til udskoling og konfirmandhold:
Martin Luther gjorde oprør imod Paven, fordi han mente, at kirken ikke skulle have politisk magt. Kirkens
opgave var derimod at forkynde evangeliet og forvalte dåben og nadveren. Men Luther mente også, at kirken sammen med kommunen havde ansvaret for, at de fattige fik hjælp.
Lav en film om, hvad du synes er kirkens opgave i dag.

Side 2

Kriterier for konkurrencen:
Filmen må max. vare 3 minutter
Tilmelding til konkurrencen 1. september 2017. Deadline for aflevering af filmbesvarelserne den 25. september 2017
Vinderklasserne afsløres ved et arrangement den 31.10. 2017

Der er nedsat en jury til at vurdere de indsendte filmsvar bestående af pianist, Sigurd Barrett, formand for
Religionslærerforeningen, John Rydahl, journalist og tv-vært Anders Lund Madsen og tidligere rektor for
filmskolen Poul Nesgaard.

Præmierne, som klasserne kan vinde, er målrettet aldersgrupperne.
Indskolingen kan vinde en klassefest med pizza og sodavand, hvor pianisten Sigurd Barrett og Snapper
kommer og underholder med deres ”Vi lytter til Luther”-arrangement i uge 46.
Mellemtrinnet kan vinde et arrangement med aktiviteter med Kåre og Emil fra Store Nørd. (Uge 47)
Udskolingen kan vinde en 2-dages tur til Wittenberg – i Martin Luthers fodspor. Uge 47.

Filmprodukterne skal uploades til YouTube, og link til filmene skal derefter sendes til mailadresse
Lutherfilm@km.dk, hvorefter filmene vil kunne tilgås til fælles glæde og inspiration.
Under tilblivelsesprocessen anbefales det allerede tidligt i forløbet at indsende klip fra klassernes arbejde
med Luther-filmen ind. På hjemmesidens Luthersite vil eleverne på den måde kunne følge med i hinandens
arbejde og se og tale om, hvordan andre er i gang med at besvare opgaven.

Konkurrencen udbydes af Præsidiet for Reformationsjubilæet i samarbejde med Nationalmuseet, Undervisningsministeriet samt Folkekirkens Skoletjeneste.
Ved deltagelse i konkurrencen og indsendelse af filmen, gives der samtykke til, at de fire institutioner må vise og
tilgængeliggøre filmene i forbindelse med omtale af konkurrencen på relevante digitale platforme. Det kan eksempelvis være på institutionernes hjemmesider, såsom EMU’en, og sociale medier som Facebook og YouTube.
Bemærk, at eksemplerne ikke er udtømmende. Derudover gives der samtykke til, at filmene, såfremt DR ønsker at
bruge filmene, kan anvendes i forbindelse med arrangementet i DRs Koncertsal på jubilæumsaftenen den 31. oktober 2017.
De fire institutioner må ikke distribuere filmene til tredjepart. Deling via sociale medier er ikke at betragte som distribution til tredjepart, og der kan ikke gøres ansvar og krav gældende mod de fire institutioner for delinger.
Alle lærere skal indhente samtykke til, at eleverne må medvirke i filmen. Samtykkeerklæringen kan hentes på Luther2017.dk og skal indsendes samtidig med, at filmen, der er med i konkurrencen, bliver indsendt.
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