
Lutherarrangementer i Herning Sogn 

Sogneaftner forår 2017 i Herning Kirke  

 
Forårets tema: Luther 

I efteråret 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og 

dermed gav startskuddet til reformationen. Gennem hele året vil vi fejre og markere det, og 

indbyder til tre spændende sogneaftner i foråret om Luther og den lutherske reformation. 

 

Onsdag den 8. februar: Martin Luthers liv og kampe  

Hvem var Luther? Hvad fik ham til at lave reformation og hvad var det der skete, da  

han gjorde det? 

Professor i kirkehistorie, Dr. Teol Kurt Larsen, Århus fortæller om reformationen i  

1517 og Martin Luthers liv og virke. 

 

Onsdag den 8. marts: Lutherfilm 

Vi ser filmen ”Luther”, som er en tysk-amerikansk film fra 2003, instrueret af Eric  

Till og baseret på Martin Luthers liv. Martin Luther bliver i filmen spillet af Joseph  

Fiennes, og andre medvirkende er Alfred Molina, Bruno Ganz og Peter Ustinov 

 

Onsdag den 5. april: Den lutherske arv – hos os i Danmark og ude i verden. 

 ”Hvad det vil sige at være luthersk i dag?”  

Professor i kirkehistorie, Dr. Teol Kurt Larsen, Århus foredrager denne aften om dette  

emne, og inddrager også hvordan det ser ud for de lutherske kirker på verdensplan. 

 

Sogneaftnerne foregår i kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1 og begynder kl. 19.30.  

Der er en entrépris på kr. 50,- pr aften. 

 

 

 

Sognerejse til Lutherland 
Vi tager afsted 17. maj og returnerer 21. maj 2017. Vi bliver indlogeret på hotel i Erfurt og tager 

derfra ture til de vigtige lutherbyer Wittenberg, Eisleben og Torgau, ligesom vi naturligvis skal 

besøge borgen Wartburg, hvor Luther oversatte Det Nye Testamente. 

Nærmere program for turen kan afhentes i Kirkehuset eller findes på www.herningkirke.dk 

 

 

       _____________________________________________________ 

 

Nørrelandsaftener om Luther 2016-17 

De 5 Nørrelandsaftener (3  i 2016 og 2 i 2017) sætter fokus på Martin Luther og hans betydning for os. I 

2017 er det 500 år siden Martin Luther hamrede 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en 

begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Hvad det handler om og hvad det betyder for os i dag 

bliver efterårets omdrejningspunkt. 

http://www.herningkirke.dk/


Tirsdag den 24. Januar 

overskrift: ” Hvis enhver tjente sin næste……””. 

Ved folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende Reformationsjubilæet, biskop emeritus Karsten Nissen. 

Martin Luther har sagt: ”Hvis enhver tjente sin næste, ville verden være fuld af gudstjeneste”. Luther gør op 

med den tanke, at der findes særlige gerninger, som mennesket skal udføre for at blive frelst. Frelsen er 

Guds gave, og derfor er vi frie til at tjene Gud, samfundet og medmennesket igennem vores daglige virke, i 

”kald og stand”. Karsten Nissen vil præsentere os for Luthers tre regimenter: Husstanden – det daglige liv, 

Staten, det verdslige regimente og Helligånden og Kristus - det åndelige regimente 

 

Tirsdag den 21. Marts 

overskrift: ” Hvordan viser Gud sig i hverdagen”. 

Denne aften er ved lokale kræfter, der vil dele med os andre, hvordan de i bedste lutherske forstand, har 

oplevet at Gud viser sig i deres hverdag..  

Nørrelandsaftener begynder kl.19.30 og det koster 30 kr. at deltage. Der er kaffe undervejs.  

 

”UNDER PROTEST” 

I et samarbejde mellem Vesthimmerland provsti, Vesthimmerland Kulturskole, Vesthimmerlands museum, 

Vesthimmerlands Gymnasium og den regionale kulturaftale (www.bmmk.dk  - børns møde med kunsten) 

afholdes arrangement for alle kommunens ca. 400 7.-klasseelever i musikhuset ALFA i Aars  22. og 23. 

marts 2017: 

Med udgangspunkt i Luthers og reformationens historie skal eleverne (ca. 200 pr. dag) fra kl. 9 til 15 være 

del af workshops hvor de sammen med kunstnere og kulturskolelærere, museumsfolk og præster skaber 

forskellige tableauer fra Luthers liv og reformationstiden.  

Det hele munder til sidst ud i en total-teateroplevelse med sang, dans, billedkunst, teater og fortælling som 

vises for elevernes forældre og søskende kl. 16. 

Tableauerne vil blandt andet vise: Luther i tordenvejret, ægteskabet med Katharina, bordtalerne, nadver, 

bibeloversættelse og bogtrykkerkunst, teserne på kirkedøren osv. 

På forhånd udarbejdes et mindre kompendium som introducerer eleverne til reformationen. 

For yderlige oplysninger om projektet, som er støttet med 110.000,- kroner fra Vesthimmerland provsti, er 

men velkommen til at kontakte undertegnede. 

Troels Laursen (tla@km.dk) og Pernille Vigsø Bagge (pvb@km.dk) 

Sognepræster i Vesthimmerland provsti  

 

http://www.bmmk.dk/
mailto:tla@km.dk
mailto:pvb@km.dk


To arrangementer i anledning af reformationsjubilæet 

Reformationsjubilæum I: 

”De ti bud iflg. Luther” – søndag den 5. februar 2017 

Løgstør Kirke kl. 15.00 – Aggersborg Kirke kl. 16.30 

Musikgudstjeneste sidste søndag efter helligtrekonger. Evangelielæsningen er ”Forklarelsen på bjerget” 

mens GT-læsningen sætter fokus på Moses, som nedhenter de to bud-tavler fra Sinai. Centralt i 

musikgudstjenesten er oplæsningen af de ti bud i Martin Luthers udlægning (DDS side 965-967), 

afvekslende med kormusik af Johann Sebastian Bach (1685-1750) og Bernhard Lewkovitch (født 1927). 

Vokalmusikken leveres af en kvartet, bestående af Lene Forup (sopran), Vibe Sørensen (alt), Jens Eric 

Strudsholm (tenor) og Asbjørn Høgholm (bas). Organist er Asbjørn Høgholm. 

 

Reformationsjubilæum II: 

Salmekoncert – Løgstør Kirke søndag den 5. marts 2017 kl. 14.30 

Salmekoncert i anledning af, at fællessalmer på modersmålet blev indført med reformationen. Som følge af, 

at dette salmegods kommer på banen, bliver det fra reformationen også oplagt, at organister komponerer og 

spiller orgelbearbejdelser af disse salmemelodier. Koncerten bliver en afveksling mellem fællessalmer og 

tilhørende orgelkoraler, og er samtidig tilrettelagt som et historisk strejftog gennem orgelkoralens to store 

blomstringsperioder, nemlig barokken og fra romantikken og frem – så lytteren får et indtryk af, hvordan 

orgelkoralen har udviklet sig. Organist er Asbjørn Høgholm. Efter salmekoncerten er der fællessang efter 

Højskolesangbogen i Løgstør Sognehus. 

 

 

 

 


