KONCERT AARS KIRKE
REFORMATIONEN
D. 18. juni 2017 kl. 19.30
Aars kirkes koncertkor vil denne aften i ord og toner føre publikum gennem to musikalske mesterværker, som
begge har dybe rødder i reformationen. Heinrich Schütz komponerede i
1635 begravelsesværket Musikalische
Exequien op. 7 på bestilling af Hertug
af Gera, Greiz og Lobenstein, Heinrich
Reuß. Hertugen havde selv udvalgt
teksterne fra Bibelen og vers af Martin Luther og bedt Schütz om at sætte
ordene i toner. Johann Sebastian Bach
komponerede i 1723 sin berømte motet Jesu, meine Freude BWV 227. Den
musikalske byggesten for dette skønne korværk er salmemelodien, vi på
dansk kender som Gud skal alting mage.
Medvirkende:

Aars kirkes koncertkor
Orgel: Morten Ladehoff
Dirigent: Jan Mygind

FESTGUDSTJENESTE
AARS KIRKE
D. 29. oktober 2017 kl. 15.00
I anledning af 500 – året for den lutherske reformation holdes der festgudstjeneste i Aars kirke.
Medvirkende :

Sognepræst Sara Schouby
Sognepræst Ole Larsen
Sognepræst Arndt Jessen Hansen
Organist Jan Mygind
Aars kirkes koncertkor
opfører kantater.
Reformations-arrangementerne
er lavet i samarbejde mellem
Vesthimmerlands Museum og
Aars kirke.

2017
500 ÅRET FOR
DEN LUTHERSKE
REFORMATION.

FEJRES MED :
FOREDRAG,
KIRKERUNDVISNINGER,
STUDIETUR,
KONCERT
OG
FESTGUDSTJENESTE.

FOREDRAG OG SANGAFTEN
AARS KIRKECENTER.
D. 22. marts 2017 kl. 19.30
Martin Luther og musikken.
Ved organist Jan Mygind.
Musikkens betydning for menneskets
sind og velbefindende optog Martin
Luther gennem hele hans liv. Han havde som ung mand modtaget musikundervisning og kunne spille lut og fløjte. Luther mente, at musik kunne glæde de bedrøvede, opmuntre de fortvivlede, neddæmpe et hadefuldt sind og
fordrive Djævelen. Derfor kommer musikken også som det mest naturlige til
at spille en central rolle i reformationen, - ja Luther placerer musikkens betydning lige under teologien. Denne
aften vil vi synge nogle af Luthers salmer og høre mere om musikkens betydning i den ny reformerte gudstjeneste.

KIRKERUNDVISNING
OG FOREDRAG
I VESTHIMMERLANDS
PROVSTI.
Reformationen i
kirkebygninger og kunst
ved Museumsdirektør
Broder Berg.

Vesterbølle kirke den 2.maj 2017
Farsø kirke den 13. juni 2017
Aars kirke den 27. september 2017
Ved besøg i udvalgte kirker i Vesthimmerland vil vi se på, hvorledes den lutherske reformation sætter sig igennem
i kirkebygning og kunst.
Besøgene i de tre kirker begynder kl. 19
og forventes at slutte kl. 21.
Der bydes på en kop kaffe.

STUDIETUR.
HANS TAUSEN I VIBORG.
D. 17.maj 2017
kl. 18.15 - ca. 22.00

FOREDRAG
AARS KIRKECENTER.
D. 26. april 2017 kl. 19.30
Martin Luther og reformationen
ved Sognepræst Arndt Jessen
Hansen.
Foredraget ved den tidl. domprovst i
Viborg vil redegøre for Martin Luthers
opgør med det katolske pavedømme
og se på, hvad reformationen sætter i
stedet i sin nye forståelse af den enkelte, af kirken og samfundet.
Der trækkes linjer frem til i dag med
fokus på de konsekvenser, reformationen har haft i kirke og samfund.

Kirke – og Kulturmedarbejder
Marianne Klausen arrangerer tur til Viborg.
Vi besøger de steder, den danske
reformator Hans Tausen menes at have
optrådt.
Arndt Jessen Hansen vil fortælle om
Hans Tausen.
Viborg-guide Erik Jørgensen vil vise
rundt i byen.
Der serveres sandwich og vand/øl.
Afgang fra Aars kirkecenter kl. 18.15
med bus.
Forventet hjemkomst ca. kl. 22.00
Husk: Praktisk fodtøj – vi forventer at
gå en del i Viborg midtby.
Arrangementet er gratis.
Tilmelding senest 1. maj 2017 til
Kirke- og Kulturmedarbejderen
tlf. 96982291.
kirkeogkulturmedarbejder@aarskirke.dk

