ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE

FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET
VED GJELLERUP KIRKE

Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen

Ølsmagning og bordtaler
– ved bryggeren og præsten!
Brygger John Smith fra Staarup Haandbryg tager sig af
ølsmagningen. Mellem smagsprøverne præsenterer sognepræst Brian Krüger Iversen et lille udvalg af de ”taler”, som
Luther leverede ved spisebordet i Wittenberg.
Det er med andre ord reformatoren efter fyraften.
Tilmelding senest torsdag den 24. august til Brian Iversen på
mail: biv@km.dk eller sms: 2286 5569.

Entré: 75 kr.
I prisen er smagsprøver samt diverse små ”hapsere”, der passer
til øllene.
(Bemærk: Der smages, hvad der ca. svarer til 2 genstande pr. mand)

Denne aften præsenteres også
Gjellerup Kirkes egen reformations-øl

”BYGMESTEREN”
Opkaldt efter den bygmester,
der opførte Gjellerup Kirke fra cirka 1132-1140.

Tirsdag d. 5. september kl. 19.30
i Kirkeladen

Henning Thomsen:
Luther – liv og konsekvens.
En fortælling om Luther
Hvem var han, denne munk fra Wittenberg, der tidligt blev både
doktor og professor? Og oven i købet kom til at skubbe så meget
til den måde, man tænkte om Gud, verden og mennesket på, at
en ny kirke og dermed også en ny kultur langsomt men sikkert
udviklede sig. Og hvad blev alle disse nye tanker til, efter at han
var død og borte og erstattet af den lutherske kirke? Det er nogle
af spørgsmålene, aftenens fortælling vil forsøge at svare på.
Henning Thomsen er stiftsteolog i Viborg Stift og er blandt andet
ansvarlig for stiftets reformationsjubilæum 2017. Han er
tidligere rektor på Pastoralseminariet i Århus og har desuden
udgivet en række af bøger inden for teologiske emner. Henning
Thomsen er kendt for at være en
fremragende fortæller, der formår
at formidle med både humor og
indlevelse.
Entré inkl. kaffe: 30 kr.

Tirsdag d. 26. september kl. 19.30 i Kirkeladen

Mads Djernes:
Martin Luther og salmerne
Man kunne kalde Martin Luther for
menighedssalmens opfinder – men
hvorfor skrev han egentlig sine salmer?
Reformatoren Luther fik stor betydning
for sit eget modersmåls skriftsprog og
havde meget klare holdninger til
musikken - men hvor meget af den
romerske kirkes tradition kunne han
anvende i sine salmer? Er Luthers ideer stadig levende hos
moderne salmedigtere?
Foredraget vil forsøge at besvare blandt andet disse spørgsmål
ved at se Luthers salmeskrivning i lyset af tiden op til og den
første tid efter reformationen - samt pege på, hvordan moderne
salmer forholder sig til den lutherske arv.
Og vi vil naturligvis synge undervejs!
Cand. theol. et musicae Mads Djernes har i knap tyve år været
organist og blev i 2016 ansat som præst. Derudover er han ansat
som timelærer i hymnologi og kirkemusik ved Pastoralseminariet
i Aarhus. Han var med i redaktionsgruppen for '100 salmer', er
medredaktør af tidsskriftet 'Hymnologi – nordisk tidsskrift' og
sidder i såvel styre- som redaktionsgruppen for 'salmedatabasen.dk'.
Entré inkl. kaffe: 30 kr.

Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30 i Ikast Bio

Biograftur: Filmen ”Luther”
Denne aften sætter vi os i biografens mørke, hvor vi skal se
filmen ”Luther”, der er fra 2003 og har Joseph Fiennes i
hovedrollen.
Filmen handler om Martin Luther, som er en munk, der er
underlagt paven i Rom, som alle andre munke i 1500-tallet. Livet
som munk er hårdt for Luther, da han har svært ved at acceptere,
at folket og kirken ser Gud som en, man skal frygte, i stedet for
en, man skal elske. Han kommer til Rom og får øjnene op for,
hvordan den katolske kirke fungerer,
og hvordan den udnytter folks tro ved
at tage penge for syndsforladelse.
Han er ikke enig i, at Biblen kun skal
være på latin; han mener, at alle har
ret til at læse Guds ord, og går imod
Rom ved at skrive sine meninger og
senere udgive selve biblen på tysk, så
alle kan læse det. Dermed starter han
den kristne reformation.
Billetter à 30 kr. skal købes forud på
kirkekontoret. (Se bagsiden)

Lørdag d. 28. oktober kl. 11.00 i Herning Kirke

Børnenes reformationsfejring:
Sigurd Barrett fortæller alt om Luther på 60 minutter
Hvem er ham der Luther, og
hvad handlede det hele om?
Sigurd Barrett, der er en af
Danmarks mest elskede
entertainere, vil denne formiddag hjælpe børnene til en
fornemmelse af, hvad alt det
der med reformationen var
for noget.
Med Sigurd på scenen er et
band samt hånddukken
Snapper, som mange børn
kender fra ”Sigurd fortæller
Bibelhistorier”, som blev udgivet både som børnebibel,
dvd og cd.
Billetter skal købes inden på Gjellerup Kirkes kirkekontor: 20 kr.
for børn, 40 kr. for voksne. Gjellerup Kirke har i alt 90 billetter, og
de sælges efter ”først til mølle”-princippet ved henvendelse til
Kirkekontoret. (Se bagsiden)

Koncerten arrangeres i samarbejde med Herning Kirke,
Hedeagerkirken, Sct. Johannes Kirke, Fredens Kirke og Gullestrup
Kirke

Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00 i Gjellerup Kirke

Reformationsgudstjeneste ved kirkens præster
31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95
teser mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg.
Hermed indledtes en årelang strid, der senere førte til det, som
vi kender som den evangelisk lutherske kirke.
Gjellerup Kirke var oprindeligt katolsk. Men siden 1536 har den
været evangelisk luthersk.
Vi fejrer reformations-jubilæet med en festlig og god luthersk
gudstjeneste med sognepræst Inge Marie Kirketerp Hansen som
prædikant.

Arrangør:
Gjellerup Kirke
Kirkebyvej 15
7400 Herning
Mail: lerb@km.dk
Telefon: 9711 6088
Se også
www.luther2017.dk
og
www.gjellerupkirke.dk

