29. oktober 2017

BUSK Gudstjeneste
Kirkerne
Se gudstjenestetidspunkter på www.aoib.dk/din-kirke

I år tager temaet udgangspunkt i reformations jubilæet.
Efter gudstjenesterne plantes håbs-træer ved kirkerne.

31. oktober 2017 kl. 17:00

10. januar 2017 kl. 19:00

Festjubilæumsgudsteneste i Viborg Domkirke

FonnesbækFILMaften

Viborg Domkirke
www.viborgstift.dk

Ikast Biograf
www.fonnesbaek-kirke.dk

Prædikant og liturg: biskop Henrik Stubkjær.
Efterfølgende træplantning på Nytorv af tvillingetræet til egen,
som dronning Margrethe plantede i Wittenberg den 2. oktober 2016. Herefter
friluftskoncert på Nytorv ved Eskild Dohn og band: Reformationen rocker.

FonnesbækFILMaften hvor vi ser og efterfølgende
debatterer filmen ”Luther” (fra 2003).

Efteråret 2017

28. februar — 2. marts 2017

Skole-Kirke projekt om reformationen

Lutherkaravane

Ikast Kirke og Fonnesbæk Kirke

Viborg
www.viborgstift.dk/reformationsjub-2017

For alle 5. og 6. klasser fra skoler i Ikast.

Luther – i Ikast og omegn:
www.faurholtkirke.dk
www.fonnnesbaek-kirke.dk
www.ikastkirke.dk
www.isenvad-kirke.dk

I dagene her besøger den europæiske Lutherkaravane Viborg som den eneste
by i Danmark. Særligt onsdag d. 1. marts vil pladsen omkring Domkirken summe af liv.

13. januar 2017 kl. 14:30 — 16:30

Sognemøde: Martin Luther — en from stridsmand
Ikast Kirkecenter, Ansgarsalen
www.ikastkirke.dk

Foredrag v. tidligere sognepræst Allan Ploug Sørensen, Gjellerup.

16. marts 2017 kl. 19:30

8. juni 2017 kl. 19:30

Luther salme sang

Ikast kirkekors sommerkoncert med temaet ”Luther”

Isenvad Kirke
www.isenvad-kirke.dk

Ikast Kirke
www.ikastkirke.dk

Vi synger Luthers salmer og får indblik i hans betydning for den righoldige salmesangsskat. Medvirkende sognepræst Anja Heitmann og organist Melanie
Skriver. Arrangementet slutter med kaffe og småkage i kirken.

Martin Luther fremførte at musikken er teologiens søster og en uundværlig del af den kristne forkyndelse.
Og desuden: At musikken og sangen er en gave og en
væsentlig del af menneskets dannelse.
Dette musiske spor fra reformationen går vi videre af ved korets og organisternes sommerkoncert via salmesang, kormusik og orgelmusik.

30. marts 2017 kl. 9:45

Højskoleformiddag: Martin Luther og hans reformation
Ikast Kirkecenter
www.ikastkirke.dk

Luthers vej fra from katolsk munk til kirkestifter i eget navn.
Ved sognepræst Jens Peter Garne.

27. april 2017 kl. 9:00 — 17:00

Højskoleformiddag: Tur til Viborg
Viborg
www.ikastkirke.dk

Tur til Viborg og rundvisning til Hans Tausen stederne v. Henning Thomsen,
teologisk medarbejder v. Viborg Stift.

18. juni 2017 kl. 9:00

Luther før og nu — og fremtidens kirke
Faurholt Kirke og Sognehuset
www.faurholtkirke.dk

Gudstjeneste v. sognepræst Karin A. Vestergaard.
Derefter er kirken vært ved rundstykker i Sognehuset, Faurholt.
Kl. 11:00 giver tidl. kirkeminister Marianne Jelved et oplæg om Luther før og
nu — og fremtidens kirke.
Efterfølgende serveres brunch til en pris á 50 kr. pr. person.

26. september 2017 kl. 19:30
23. maj 2017 kl. 19:00 — 21:00

Gudstjeneste som på reformationens tid
Ikast Kirke
www.ikastkirke.dk

Med efterfølgende smagsprøve på Lutherøl og debat om gudstjenesten i dag.
24. maj 2017

Skole-Kirke projekt om Middelalderen
Ikast Kirke og Fonnesbæk Kirke

For alle 5. klasser fra skoler i Ikast.

Korkoncert: Lutherrosen og de mange kor i Ikast
Ikast Kirke
www.ikastkirke.dk

Der er mange forskellige slags kor i Ikast by. Disse mange kor synger sammen og hver for sig nye salmer, motetter og koralsatser fra
Lutherrosen – en nyudgivelse med nyskrevne katekismussalmer og moderne
melodier til gamle luthertekster.
For Luther var salmesangen, kormusikken og musikken i det hele taget den
bedste måde at udtrykke evangeliet på: ”Næst efter teologien sætter jeg musikken højest, for den forkynder for hjertet, hvad teologien forkynder for forstanden” sagde Luther.

