dansk’ fortælle om Luthers indflydelse på både det tyske og det
danske sprog.
Efter frokosten vil formanden for
Bibelselskabets stiftsudvalg i Aarhus, Carsten Kolby Kristiansen,
tidligere forstander for Silkeborg
Højskole, komme og fortælle om
Bibelselskabet og nutidens bibeloversættelser.
Pris for foredrag m. frokost inkl.
drikkevarer: kr. 75,- som betales
på dagen. Af hensyn til bestilling
af mad er det nødvendigt med
tilmelding til højskolelørdagen senest 2. oktober på sms: 30 35 80
90, mail: DGJ@KM.DK, eller ring:
86 99 40 30.

Tirsdag d. 24. oktober kl. 10-12:
Højskoleformiddag: Luther og
billedkunsten
Denne formiddag tager Jette
Dissing, præst og kunsthistoriker os med på en billedrejse,
hvor vi ser på Reformationen
i 1500-1600-hundrede tallets
billedkunst. Gennem eksempler
fortælles der om reformatorernes, især Luthers, syn på billeder
i kirken. Heroverfor stilles den
katolske kirkes meget anderledes
syn på kirkens brug af billeder.
Kaffe og brød koster kr. 20,-.

Hornslet Kirke 2017

Lutter Luther
Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00:
Vi fejrer 500-året for dagen, hvor
Martin Luther slog de 95 teser om
den katolske kirkes afladshandel
op på døren til slotskirken i Wittenberg – det ’officielle’ startskud på reformationsprocessen.
Aftenen byder på oplæsninger,
fællessange, refleksioner over
reformationens betydning og
offentliggørelse af konfirmandernes nye teser om reformation af
Folkekirken i dag!
Alle højskoleformiddage og
andre arrangementer foregår i
Hornslet Sognegårde, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet, med mindre andet er angivet. Der kan
som altid bestilles kirkebil ved
at kontakte Benny Friis Taxa på
86995400 senest dagen før arrangementet.
I Hornslet sognegård vil der i
løbet af reformationsåret blive
udstillet 13 tavler med information om reformationen i historisk
tilbageblik og om reformationens
virkningshistorie frem mod i dag.

Vi fejrer 500-året for reformationens begyndelse med en
række foredrag og film om Luther og reformationen,
dens indhold og virkning både dengang, men
sandelig også nu.

Tirsdag d. 17. januar kl. 10-13:
Højskoleformiddag: Lutherfilmen
i Kom-Bi
Vi indleder reformationsåret med
at tage i vores lokale biograf i
Hornslet, Kom-Bi, og se Lutherfilmen. Filmen er fra 2003, og med
Joseph Fiennes i hovedrollen
som Martin Luther får vi en rigtig
god introduktion til Luthers liv og
tanker. Billetter á 60,- købes på
dagen og inkluderer både film
og kaffe med rundstykke.
Søndag d. 29. januar kl. 14.00:
Vintermøde om ’Reformation og
diakoni’
Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen er
gæsteprædikant i gudstjenesten
kl. 14.00. Efter gudstjenesten, når
vi har fået en tår kaffe i sognegården, vil han holde et foredrag med titlen ”Reformation og
diakoni”. Kaffe og brød koster kr.
20,- og som sædvanlig samler vi
ind denne dag til Hornslet kirkes

fadderskab til Kirkens Korshærs
varmestue i Aarhus.
Tirsdag d. 31. januar kl. 10-12:
Højskoleformiddag: Luther og
reformationens musik
Tidligere organist og nuværende
præst Mads Djernæs vil fortælle
os om Luther og hans salmedigtning, om den musikalske tradition, som kirken havde på Luthers
tid, og hvad Luther tilførte den
og brød med. Vi skal naturligvis
synge en masse. Kaffe og brød
koster kr. 20,-.
Tirsdag d. 21. februar kl. 10-12:
Højskoleformiddag: Luthers salmer i med- og moddigtning
Salmedigter Iben Krogsdal har
nydigtet en række af Luthers
salmer. Hun vil i foredraget ’Er vor
Gud så fast en borg?’ fortælle
om rejsen ind i Luthers salmelandskab. Undervejs i foredraget
skal vi synge nydigtede luthersalmer. Kaffe og brød koster kr. 20,-

Foredrag, frokost & fri debat
lørdag d. 18. marts kl. 10-13:
Højskolelørdag: ’Hvad blev der
af synden?’
’Synd’ var et centralt begreb
i Luthers kirkelige samtid og
væsentlig i reformationsprocessen. Ph.d., lektor ved religionsvidenskab på Aarhus Universitet,
Marie Vejrup Nielsen, vil indlede
højskolelørdagen med foredraget: ”Hvad blev der af synden?”
– om syndsbegrebet før og nu.
Efter foredraget er der debat.
Pris for foredrag m. frokost inkl.
drikkevarer: kr. 75,- som betales
på dagen. Af hensyn til bestilling
af mad er det nødvendigt med
tilmelding til højskolelørdagen
senest 13. marts på sms: 30 35 80
90, mail: DGJ@KM.DK, eller ring:
86 99 40 30.

Tirsdag d. 12. septem. kl. 10-12:
Højskoleformiddag: Reformationens kirkelige og samfundsmæssige nutid.
Denne formiddag vil præst og
ledelsesrådgiver Poul Langagergaard dykke ned i, hvad det var
for personlige og holdningsmæssige erkendelser, der fik Luther til
at opslå sine teser, og dermed
sætte gang i reformationen. Og
hvad kan Luthers tanker bruges
til i dag i vores samfund? Kaffe
og brød koster kr. 20,Tirsdag d. 26. septem. kl. 10-12:
Højskoleformiddag: Martin Luther
og reformationen
’Martin Luther og reformationen’
Cand. Mag. i historie og kristendomskundskab, Troels Rønsholdt,
fortæller om reformationen i en
europæisk sammenhæng på
baggrund af Luthers samtid.
Kaffe og brød koster kr. 20,Lørdag d. 7. oktober kl. 10-13:
Højskolelørdag: Luthers indflydelse på det danske sprog samt
Bibeloversættelser
Luther oversatte på meget få
måneder Det nye testamente
fra latin til højtysk. Denne oversættelse fik store følger – både
for det tyske sprog, der blev
tilført utallige nyopfundne ord,
og for det danske sprog, som
blev reddet fra plattysk af denne
bibeloversættelse. Denne formiddag vil Marita Akhøj Nielsen,
Redaktør, dr. phil. ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab,
ud fra sin bog ’Hvorfor taler vi
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