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Luther og Grundtvig ses her som personligheder, der har haft indflydelse på historiens gang, og som personer,
der er barn af hver deres tid. Der er uden tvivl historiske begivenheder, der kun kan forklares ved at tillægge
enkeltpersoner betydning. Både Martin Luther og N.F.S. Grundtvig tilhører den kreds af personer, der i kraft
af deres ideer, visioner og moralske kvaliteter har haft betydning for historiens gang. Personlighedens
betydning kan dog ikke forklares fuldt ud som et spørgsmål om individuel vilje. Man må også se på de
samfundsmæssige betingelser, der tillod, at de fik stor betydning. På Luthers tid var disse betingelser
fundamentalt anderledes end på Grundtvigs tid. For Grundtvig blev det et varsel og en kilde til stor
inspiration, at han var født præcist 300 år efter Luther – i henholdsvis 1483 og 1783.
Han betragtede nemlig sig selv som en, der talte Luthers sag i en ny tid. Allerede i 1831 stillede han det
retoriske spørgsmål: Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes? Og han svarede i skriftet af samme
navn: Ja, naturligvis skal reformationen fortsættes, men på Grundtvigs manér! Som et af »Luthers ægte Børn«
var han overbevist om, at han skulle føre den lutherske reformation videre, og at »Morten Luther slet intet har
imod sådanne efterfølgere som jeg er.« I denne bog betragtes Luther og Grundtvig som personligheder, der har
haft indflydelse på historiens gang, men også som personer, der er barn af hver deres tid. Dette dobbeltgreb
afspejler sig i bogens tværfaglige tilgang, idet forfattere med forskellig faglig baggrund – i teologi,
religionsvidenskab, idehistorie, pædagogik og samfundsvidenskab – belyser såvel Luther og Grundtvigs

storhed som det, der bidrog til at gøre dem store.

Suverænt overblik og yderst læseværdigt Weekendavisen ★★★★★ Fornem tværfaglig antologi fortæller om historie
reformatoriske giganter Martin Luther og Nikolai Frederik Severin Grundtvig.
Kristeligt Dagblad
På denne hjemmeside kan du finde nærmere information om Taksationsmyndigheden samt de afgørelser, som
myndigheden træffer. FRA 250 kr per værelse - Billig overnatning og ferie a la vandrehjem, bed and
breakfast og hotel. Og som offentligt ansat har du ret. Udtagelseskriterierne ligger på Cykelafdelingens side.
Measure your distance in miles or km, see elevation. Udsigten Svendborg ligger i et roligt kvarter - tæt på. På
Fyn finder du en lang række dejlige campingpladser, hvor du kan nyde den skønne. Velkommen Hvis du
kører igennem den lille by Ho - landsbyen på toppen af Nationalpark Vadehavet, og med det fantastiske
Skallingen i baghaven - undgår.
Kørselsomkosninger for bil: Gennemsnitligt brændstofforbrug [l] OBS. 4. dk består af en række produkter,
der kan beregne afstande til specielle formål. com is the free, no login required, route planner for runners
cyclists and walkers. Afdelingens fire hovedområder er; Kvalitet og Patientsamarbejde, hvor der arbejdes med
akkreditering, patientsikkerhed og sundhedsfremme, Forskning, hvor. Søg på kortet. I parken har vi i
øjeblikket over 400. Afdelingens fire hovedområder er; Kvalitet og Patientsamarbejde, hvor der arbejdes med
akkreditering, patientsikkerhed og sundhedsfremme, Forskning, hvor. Afstand. Og som offentligt ansat har
du ret. april 2017. Smalspåret er en gammel jernbane mellem Växjö og Västervik i Småland.

