LUTHERSTAFET 2017
SEKS SPÆNDENDE
AFTENER I ÅRHUS
NORDRE PROVSTI

ELEV | EGÅ
HJORTSHØJ | ELSTED
LYSTRUP | SKÆRING

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95
teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik af
den katolske kirkes afladshandel blev starten på
den lutherske reformation.
I 500 året for reformationen er de seks kirker
Elev, Egå, Hjortshøj, Elsted, Lystrup og Skæring
gået sammen om en foredragsrække, der belyser
reformationen både i Tyskland og herhjemme fra
forskellige vinkler. Reformationen er et tema, som
vi også må lade os udfordre af i dag.
Tak til provstiudvalget for Aarhus Nordre Provsti,
som har bevilget et beløb til gennemførelse af
denne foredragsrække.

ELEV SOGNEGÅRD

ONSDAG DEN 7. JUNI 2017 KL. 19.30

EGÅ SOGNEGÅRD

ONSDAG DEN 14. JUNI 2017 KL. 19.30

HJORTSHØJ
SOGNEGÅRD
ONSDAG DEN 21. JUNI 2017 KL. 19.30
ELSTED SOGNEGÅRD

ONSDAG DEN 9. AUGUST 2017 KL. 19.30

LYSTRUP
KIRKE
ONSDAG DEN 16. AUGUST 2017 KL. 19.30
Det er gratis at deltage i Lutherstafetten.
Tilmelding er ikke nødvendig og man er naturligvis
ikke forpligtet på at deltage samtlige aftener.

SKÆRING
KIRKE
ONSDAG DEN 23. AUGUST 2017 KL. 19.30

ELEV
SOGNEGÅRD
Peter Værum: Fortællingen om
Martin Luther - en ægte fortælling. Om Luthers kamp og Luthers kærlighed

onsdag
den 7. juni
kl. 19.30

Peter Værum er teolog, kendt som
fortæller, forfatter og forkynder.
Tidligere ansat som højskolelærer
ved Rønshoved Højskole.

Luther var en lærd munk, der
modigt trådte op imod den mægtige katolske kirke og de fleste af
tidens fyrster.
Den ældre Luther oplevede kærligheden - på sin egen ”reformatoriske” måde. Der skal en fortæller til - ligesom i gamle dage - før
vi forstår det.

www.elevkirke.dk

EGÅ
SOGNEGÅRD

onsdag
den 14. juni
kl. 19.30

Erik Kelstrup: Eberhard Jüngel,
en luthersk teolog på nutidens
præmisser.

bliver brugt. Arvesølvet kommer i
sving i forsøget på at få ordentlig
fat i tidens problemstillinger.

Man skal ikke læse meget af den
tyske teolog Eberhard Jüngel,
før det står klart, at her har man
med en ægte arvtager til Luther
at gøre. Der henvises ikke bare
hyppigt til den gamle Wittenbergmester, indholdsmæssigt støder
man igen og igen på lutherske
mærkesager.

Det kommer der megen god og
inspirerende teologi ud af. Tanker,
som taler direkte ind i vor tid.

Men Jüngel er en nutidig teolog.
Det handler for ham aldrig om
bare at stille arvesølvet pænt og
poleret frem til skue. Nej, Luther

Erik Kelstrup er teolog, foredragsholder og præst ved Ormslev Kirke.

Foredraget vil give et indblik i Jüngels teologi og på den baggrund
forsøge at påvise, hvor relevant
det er, stadigt at drive luthersk
teologi.

www.egaakirke.dk

HJORTSHØJ
SOGNEGÅRD
Marianne Christiansen:
Luthers salmer
”Musikken forkynder for hjertet,
hvad teologien forkynder for
forstanden.”

onsdag
den 21. juni
kl. 19.30

er stadigvæk en levende del af
dansk salmesang, der forbinder os
med resten af verden.
Marianne Christiansen er Biskop
over Haderslev Stift og formand for
Folkekirkens Ungdomskor (FUK).

Sådan sagde Martin Luther. Og
det var ikke kun teori, men også
praksis for musikeren, komponisten, salmedigteren og prædikanten Luther, som fik tilnavnet
”Nattergalen fra Wittenberg”.
Luthers forståelse af musikken
som en gave og af salmesangens
betydning har præget både vores
kultur og kirke, og Luthers salmer

www.hjortshoejkirke.dk

ELSTED
SOGNEGÅRD
Rasmus Dreyer:
Reformationen i Danmark
De fleste har lært i skolen, at
reformationen i Danmark skete i
1536, og at Hans Tausen var ’Danmarks Luther’. Men det begyndte
meget tidligere.
Så snart Luther havde slået sine
teser op i 1517, begynder der at
ske noget i Danmark. Foredraget
tager os en tur igennem reformationshistorien, fortæller om, hvad
Hans Tausen og de andre evangeliske prædikanter mente - og
kommer også ind på nogle af de
tanker, som vi har fortrængt.

onsdag
den 9. august
kl. 19.30

Rasmus H.C. Dreyer er sognepræst
ved Roskilde Domkirke og formand
for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
Han har i en årrække været ansat
på Det Teologiske Fakultet som
forsker og underviser i den danske
reformation.

www.elstedkirke.dk

LYSTRUP
KIRKE
Merete Arnstrøm: Luthers Käthe
Et spil om Reformationen, - om
Martin Luther og hans hustru
Katharina von Bora
Med støtte fra ”Folkekirkens fællesfond” opføres der i Reforma
tionsåret 2017 en kvindemonolog, der i dramatisk form lader
Martin Luthers hustru Katharina
von Bora fortælle om sit liv, om
sit opbrud fra et nonnekloster
til ægteskabet med Luther, om
Reformationen og om livet i
Wittenberg, hvor Martin Luther
boede det meste af sit liv.
Monologen giver liv til Luthers

onsdag
den 16. august
kl. 19.30

hustru, der som ganske ung nonne
modigt begiver sig ud i en for hen
de ukendt verden og vokser med
de krav, hun møder som hustru,
som moder og ikke mindst som
den, der styrer det Lutherske hus
og en husholdning, der også giver
økonomiske udfordringer. Katharina von Bora er ikke nogen hvem
som helst, men en smuk, begavet
kvinde, der med opfindsomhed og
styrke står for det Lutherske hus.
Merete Arnstrøm er skuespiller,
teolog og tidligere sognepræst i
Birkerød
www.lystrupkirke.dk

SKÆRING
KIRKE
Mikkel Wold: Det sande jeg og
tilgivelsen
Der kom det sande jeg nok frem”
siger vi nogle gange. Ofte om
andre, når de rigtig dummer sig.
Men hvad er det sande jeg? Og
hvad gør vi, når vi konfronteres
med alt det, vi selv ikke kan og
det, der ikke lykkes for os?
Nogle gange finder vi på fortællinger om os selv, som fremstiller os
som mere eller mindre uskyldige
eller ansvarsfrie. Sådan har det
været siden de første mennesker,
det er et grundlæggende træk.
Men hvordan omgås vi vores

onsdag
den 23. august
kl. 19.30

skyggesider eller vores manglende
formåen? Fortrængning synes at
være en brugt metode, men den
holder jo ikke, det ved vi godt. Så
hvad så? Luther tænkte over de
her ting ud fra begrebet retfærdiggørelse. Det klinger gammeldags,
men ordet dækker over noget, der
er lige så aktuelt i dag som dengang.
Mikkel Wold er sognepræst ved
Marmorkirken i København og tillige lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster
www.skaeringkirke.dk

