REFORMATION
JAZZ
GUDSTJENESTE

REFORMATION – JAZZ – GUDSTJENESTE
2017 er jubilæumsår for reforma onen. Den 31. oktober for femhundrede år siden skrev Luther sine 95 teser og rejste derved en voldsom kri k
af den katolske kirkes aﬂadspraksis. Det blev startskuddet l løsrivelsen
fra paven og Rom og starten på dannelsen af den protestan ske kirke.
Luther gjorde tro, Bibel og gudstjeneste forståelig og lgængelig for alle.
Han oversa e Bibelen l almindeligt tysk. Han skrev salmer på folkelige
melodier, så folk kunne synge med i gudstjenesten og præsterne begyndte at prædike på et sprog, som folk kunne forstå.
Reforma onen rullede op igennem Tyskland og ud i hele Europa. Med
Hans Tausen kom reforma onen l Danmark, og også her blev Bibelen
og gudstjenesten oversat l vores eget sprog.
Reforma onen gav mulighed for at alle selv kunne tænke med, synge
med og være med i gudstjenesten og i menighedens liv. Selvom meget
af gudstjenestens form blev bevaret, var der en vig g ændring:
Man kunne forstå og opleve gudstjenesten på ny.
AT OPLEVE GUDSTJENESTEN PÅ NY! - er tanken bag ved projektet
* Musikken er forandret, l rytmisk jazz-inspirerede toner
* Gudstjenestens form og forløb er forenklet, så alle kan være med og
føle sig velkommen
* Der vil være kirkekaﬀe e er gudstjenesten, så der er mulighed for at
dele tanker om gudstjenesten
Projektets mål er, at alle, både menighed og præst, skal udfordres l at
nytænke gudstjenesten. Hvis ikke gudstjenesten bevæger og provokerer,
så trænger vi måske l en reforma on!

PROJEKTETS GUDSTJENESTER
Dato
Kirke og præst
15. januar kl. 10.00
Gl. Haderslev Kirke ved Jakob Damm Knudsen
5. februar kl. 16.00
Maugstrup Kirke ved Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
12. marts kl. 10.30
Hammelev Kirke ved Bjarne Christensen
2. april kl. 16.00
Gram Kirke ved Johannes Engholm Gjesing
21. maj kl. 10.30
Moltrup Kirke ved Henrie e Öberg
18. juni kl. 16.00
Aarø Kirke ved Peder Kris ansen
22. august kl. 19.30
Fjelstrup Kirke ved Susanne Madsen
24. september kl. 10.30
Åstrup Kirke ved Inge Lindhardt Mikkelsen
1. oktober kl. 10.30
Bevto Kirke ved Peter Heini Glistrup
29. oktober kl. 10.30
Hoptrup Kirke ved Poul Mar n Langdahl
19. november kl. 19.00
Jegerup Kirke ved Lone Marie Lundsgaard
26. november kl.10.30
Halk Kirke ved Lars-Peter Melchiorsen

Musikere:
Projektet medbringer egne musikere, der eventuelt samarbejder med
organister og kor i de lokale kirker. Musikerne har stor og gedigen erfaring med rytmiske og jazz inspirerede gudstjenester.
Pianist:
Mar n Schack
Saxofonist:
Michael Olsen
Sanger:
Anne Me e Meyer
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