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Fest med Luther 

 
i vores fem-stjerne-kirker 

500 års reformations-fejring  
1517 – 2017 



Fest med Luther! 
Det sker kun én gang hvert fem hundrede år! Ja, 2017 er et forrygende 
år! I inviteres alle til tolv "hammergode" måneder med historisk dybde! 
Fra januar går vores 5-stjerne-kirker – sammen med alle lutherske kirker 
i Danmark og verden – ind i det store 500-årsjubilæum for 
Reformationen. Samtidig lyder det episke startskud til den næste 500-
års-tidsalder med Guds ord i højsædet. 

Ved at svinge fjerpennen og hammeren slog en kutteklædt skikkelse et 
afgørende slag for en banebrydende udvikling. Martin Luther skabte 
epoke ved igen at sætte Guds ord dér, hvor det hører til siden verdens 
skabelse: i højsædet! Selvom evangeliet siger "I begyndelsen var Ordet, 
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud!", havde kirken glemt det. Siden 
Luther anser vi igen evangeliet som vores vigtigste skrift. Derfor kalder vi 
vores tro for "evangelisk" og "luthersk". 

I 5-stjerne-pastoratets Luther-udvalg har vi forsøgt at planlægge det 
unikke år. Vi oplever det kun én gang i livet, nemlig nu i dette år. Ingen vil 
opleve det endnu en gang. Heller ikke vores børn eller børnebørn. Det 
kommer først til at ske igen efter fem århundreder! 

Så vær med! Det er her og nu! Fejr med! Prøv at dykke dybere ind i det, 
som er det epokegørende i Reformationen! Din kristne tro og du selv har 
et kraftcenter! Guds Ord er det godes ophav! Det er Luther og vores tro i 
bedste forstand. Lad dette glædelige budskab blive din bedste ven! 
Luther og mange andre har sat deres liv på spil. Lad denne gode Luther 
(han har også skyggesider) blive en æret gæst hos os i hele 2017! 



Og hvad har Luther at gøre med os her i Danmark? Tja, uden ham ville vi 
ikke engang kunne læse de her skrevne ord. Uden ham kunne vi ikke 
engang have denne folder i hånden! Uden ham havde vi ikke engang 
vores evangelisk-lutherske Folkekirke! 

For at fejre den verdensforandrende udvikling, som startede for 500 år 
siden, har vi i vores 5 kirker planlagt 5 gudstjenester med fokus på 5 
dramatiske episoder i Luthers liv og tro. 

Dertil har vi inviteret to foredragsholdere, som har beskæftiget sig en del 
af deres liv med Luthers liv, så de i dag er eksperter på ham og 
Reformationen. Der er også middelaldermusik på vej og Johann 
Sebastian Bach. Glæd dig! 

Vi ønsker at give de forskellige begivenheder et folkeligt præg, så der 
bliver en aften, som hedder "Syng en serviet", hvor vi vil jazze en af 
Salmebogens 21 Luthersalmer. Ved flere af vores kirker bliver der i løbet 
af 2017 plantet et Luthertræ – i anleding af reformationsfejringen, og 
Holger vil brodere en levende Lutherrose direkte i græsplænen foran 
Hundborg Sognehus. 

Der vil blive bagt Luther-brød, Luther-småkager, Wartburg-kager. 

Når Luther-grundlaget er lagt af Ole Dybro den 30. marts, tager vi i april 
til Thisted og ser Lutherfilmen. Lad os feste med Luther og fejre 500-års 
Reformation.                      

                                     Med venlige hilsner fra 

                                 Sognepræst Anne Marie Nande 

 



Fest med Luther! 
 

Hundborg 
Februar:  
Søndag 5. februar kl. 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

Luthergudstjeneste!  
Konfirmanderne indleder Luther-jubilæet!  
Et stykke dansk-europæisk historie i særklasse. 
 
Musik: Johann Sebastian Bach's Triosonate i G-dur 
Rendsammen: Inger Rasmussen, piano, Steen Karlsen, tværfløjte, 
Francesc Gomez, cello, Anton Svenning Jensen, violin. 
 
Bagefter "Til smørrebrød med Luther" i sognehuset 
 
Fernisering: 5- stjerne-konfirmandernes Luther-
udstilling i Sognehuset! 

 

Vorupør  
Marts:  
Torsdag 30. marts kl. 19 
 
 
 

 
 

 

Luther-Lagkage! 
"Luther og de vilde år omkring reformationen!" 

Spændende foredrag ved tidligere provst i Hjørring 
Ole Dybro – entusiastisk Luther-ekspert! 

Musik: Med Thomas Olesen ved flyglet synger vi 
Luthersangene: Vor Gud han er så fast en borg og  
Nu fryde sig hver kristen mand!  

Enhver, der har lyst, må gerne deltage i aftenens 
Luther-quiz! 

Kaffe: Og selvfølgelig! Der inviteres til det helt store  
           Luther-lagkage-bord!  



 
Thisted   
April:  
Onsdag 19. april kl. 17.30 
 
KINO 
Billetpris 50,- 
 
 

  

Hundborg Jannerup Vang 
Vorupør Vester Vandet 

Lutherfilmen i Thisted Biograf – en aftenforestilling 

Velkomst, tysk pølsebord og øl/vand i biografens 
foyer! 

Tilmelding: Sognepræst Anne Marie Nande 

Det er først til mølle med hensyn til at få en biografbillet. 
 

 

Vang 
Juni:  
Søndag 11. juni kl. 14 
 
Fælles pastoratsgudstjeneste 
 
Nyd naturen under 
præstehavens 200 år gamle 
bøgetræer, syng Luther-
salmer!

 

 

Luther-solskinsgudstjeneste 
 
Vi starter med: Alle børn inviteres til at plante et 500-
års jubilæumstræ i præstehaven – et egetræ midt på 
plænen! 
Så ringes der til gudstjeneste under bøgetræerne!  
 
Sognepræsten, menighedsrådene, ansatte ved 
kirkerne og musik-ensemble står klar – og selvfølgelig 
Lutherprædiken, salmer, musik! 
 
Vi venter blot på dig! Du er glædeligt inviteret. 
 
Bagefter "til kaffe med Luther" ved de gamle 
langborde!  
 
Musik:  
Henrik Juul Andersen. tværfløjte, Inger Rasmussen, piano,  
Thomas Olesen, bratsch. 

 
Efterfølgende åbent hus: I Vang præstegård! 



 

Hundborg  
September:  
Tirsdag 5. september kl. 19 
 

 

 

Syng en serviet! 

"Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator."  
Foredrag ved professor emeritus Martin Schwarz 
Lausten. 

Der serveres Luther-brød med abrikosmarmelade, 
Wartburg-småkager samt servietter med sang og 
klang! 
 
Musik: Janne Frost Jazzer Luthersalmen: 
Vor Gud han er så fast en borg med os. 
 
 

 

Vester Vandet 
Kirke 
Oktober:  
Søndag 29. oktober kl. 16 
 

 
 
 

 

Reformationsgudstjeneste  
Middelaldermusik! Salmer! Prædiken! 
   
Workshop 29. oktober kl. 12.30-15: 
Luther-workshop i Vester Vandet Kirke for 
konfirmander, som medvirker i gudstjenesten. 
 
Kl. 16: Hele pastoratets Reformationsgudstjeneste 
 
Musik: De eksotiske Trut & Lut 

Der serveres: Varm, velsmagende suppe og friskbagt 
brød - Ruth og Inge organiserer Vester Vandet 
specialiteten. 

Helt særligt: Vi planter et træ i anledning af 500 året 
for reformationen. 



 
Budolfi Kirke 
Oktober:  
Tirsdag 31. oktober kl. 19 
 

 

 

Udflugt til Aalborg Domkirkes 
Reformationsgudstjeneste  
 
Prædikant: Biskop Henning Toft Bro 

 
Vi kører dertil i egne biler, som fyldes op. 
Menighedsrådene er værter ved Luther-sandwich-
pause på bænkene på pladsen foran domkirken. 

 
Afgang: Hundborg Sognehus' parkeringsplads kl. 16. 
 
Tilmelding:  
Anne Marie Nande 97 97 40 14, Lene Dahl 20 60 49 11 
Seneste tilmelding: tirsdag 17. oktober 

 
Hundborg Jannerup  
Vorupør  
Vester Vandet 
 
November:  
Fredag 10. november 
 
Pris pr. person kr. 100,- 
 
Tilmelding: se Kirkebladet for 
nærmere info.  
 

 
 

 

Mortensaften 
Hundborg Sognehus  
Vorupør Kirkecenter kl. 18.  
Vester Vandets menigheds-lokaler 
 

 

 
Foto af Jürgen Howarldt (Wikip.) 

Luther blev født 10. november og døbt 11. november. 
Han blev opkaldt efter dagens helgen - deraf navnet 
Martin! 



 

Jannerup Kirke 
November:  
Søndag 26. november kl. 14 
 
 

 

Lutherfinale! 
Mød Luther gennem hans salmer! 

Pastoratets præster og organister fortæller om Luthers 
salmer. Kirkesangere og menighed synger nogle af 
salmebogens 21 Luther-salmer!  

Musik: Vi håber lokale musikere vil være med! 

Kirkekaffe: I Jannerup Kirkes våbenhus. 
Katja er allerede gået i gang med at udvikle særligt 
Luther-bagværk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Alle er hjertelig velkomne 
til samtlige Luther-arrangementer! 

                           Mange hilsner fra 

Hundborg Jannerup Vang Vorupør Vester 
Vandets Lutherudvalg: 

Hundborg-Jannerup: Katja Andersen, 23 26 77 18 
Vang: Anna Marie Møller, 24 98 36 11 
Vorupør: Lone Toft Nielsen, 28 14 33 97 og  
Lene Thomsen, 28 96 80 47 
Vester Vandet: Ruth Jeppesen, 40 15 71 17 og  
Inge Kristoffersen, 97 97 70 03 
 
Organist Thomas Olesen, 40 15 82 80 
Sognepræst Helle Sommer, 21 38 86 65 
Sognepræst Anne Marie Nande, 97 97 40 14 
 

 

 


