
Ejstrup-Gludsted menighedsråd inviterer til menighedsmøde og Luther aften  
 

Tirsdag d. 21. november kl. 19. i Konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm 

 

Sangaften og fejring af 500 års dagen for Reformationen i 

forbindelse med menighedsmødet.  

 

Til årets menighedsmøde har vi inviteret sognepræst Morten 

Skovsted (Hjortshøj sogn) til, sammen med vores organist Kim 

René Jørgensen, at holde sangaften sammen med os. 

Luther, Lissner og alle de andre 

For Luther var menighedens salmesang på modersmålet et af de 

absolut afgørende kendetegn ved den nye, evangeliske 

gudstjeneste.  

Indtil da havde præster og kirkekor stået for sangen, som regel 

på latin, men for Luther var det afgørende, at menigheden selv 

kom til at synge med.  

Derfor skrev Luther selv salmer, og derfor satte han andre i gang med at gøre det samme. Og derfor 

synger vi mange salmer i Folkekirken, også i vor tid.  

Kingo, Brorson, Grundtvig og mange andre fortsatte og fornyede arbejdet med salmerne, og selvom 

det er svært at skrive salmer i skyggen af disse sværvægtere, er der også i disse årtier mange der 

giver sig i kast med den svære kunst at skrive salmer.  

Vi skal synge nogle kerne Luther salmer samt nogle af de bedste af de nye salmer fra det nye 

salmebogstillæg, ’100 salmer’ der udkom i maj 2016.  

Sognepræst Morten Skovsted var formand for redaktionsudvalget bag udgivelsen og han vil komme 

og præsentere nogle af de nye salmer for os.  

Samtidig vil han sætte salmerne ind i deres historiske og kirkelige sammenhæng med tråde tilbage 

til reformationen og Luthers salmeprojekt.  

Aftenen vil også byde på en enkelt, spritny, nydigtet Luthersalme, og der vil være mulighed for 

spørgsmål og debat. 

 

Efter kaffen med Luther Lagkage vil der også blive tid til at formand Kalle Jensens fortæller om 

arbejdet i menighedsrådet og rådets planer for fremtiden. Kasserer Knud Erik Jensen vil fortælle om 

kirkernes økonomi. 

 

Så kom og syng med!  

Sognepræst Marlene Sigh og Ejstrup-Gludsted menighedsråd 
 
 


