Løgsted Kirke den 9. april 2019 kl 19.30

N.F.S. GRUNDTVIG OG ROMANTIKKEN

Ud af Grundtvigs produktion på ca. 1500 salmer, kan man i dag
finde 255 i Den danske Salmebog. Nogle af salmerne er oversættelser og gendigtninger. Han er den helt store, danske salmedigter.
Vi synger hans salmer igen og igen.
Grundtvig levede og virkede midt i den romantiske strømning i
dansk kultur. Orglet i Løgsted Kirke er fra 1862 . Lyden fra det lille, gamle orgel vil hjælpe os med at forestille os salmesangen på
Grundtvigs tid.
Kirkemusikere fra de 12 kirker medvirker.

Salmestafet
i
De 12 Kirker

Aggersborg Kirke den 17.september 2019 kl 19.30

FRA JAKOB KNUDSEN TIL 1970`ERNE

Jakob Knudsen voksede op i Aggersborg Præstegård, så det er helt
oplagt, at vi denne aften synger hans meget kendte salmer i Aggersborg Kirke.
Vi skal bl.a. også omkring Kaj Munk og K.L. Aastrup
Alle tre er markante skikkelser i kirke- og kulturlivet efter Grundtvig.
Aggersborg Gospelkor synger for og rækker salmestafetten videre
til 1970érne, hvor den nye tids musik også dukkede op i kirkerne.

Vindblæs Kirke den 24. oktober 2019 kl. 19.30

FRA 1970ERNE TIL I DAG

I salmestafettens sidste runde – finalen, om man vil – bliver vi
præsenteret for den nyere rytmiske musik Vi skal synge salmer
fra nulevende salmedigtere, bl.a. Lisbeth Smedegaard Andersen,
Holger Lissner og Hans Anker Jørgensen. Stafettens målstreg kan
naturligvis heller ikke krydses, uden at den tidligere Helsingør biskop Johannes Johansens salmer er med. Selv om salmerne fra de
sidste årtier op til i dag ikke har mange år bag sig, er flere af dem
allerede blevet rene salme-evergreens.
Ranum kirke den14. november 2019 kl. 19.30

FINALE – HITS FRA ALLE TIDER

På denne aften vil vi hylde hele den lange danske salmetradition.
Vi skal møde en flok af forskellige mennesker i forskellige aldre og
forskellige livssituationer, som vil fortælle lidt om en salme, som
har betydning for dem. Vi vil synge både nye og gamle salmer, som
også i vores tid kan give håb, trøst og mening for mennesker.
I løbet af aftenen vil man kunne opleve tonerne af et ”folkekor”
fra Ranum, Malle og Vilsted sogne under ledelse af organist Kim
Bernt Jensen.

- en historisk rundtur
i
Den danske Salmebog

KLAR - PARAT - SYNG !!!

Salmebogen er et digert værk, som kræver sin mand/kvinde –
og ikke mindst sang-stemme – at synge sig igennem.
Nu får du dog muligheden - ikke for at prøve kræfter med samtlige salmebogens titler, men i stedet et udvalg, der tilsammen
giver et glimrende overblik over salmehistorien.
Over ni gange, fordelt i 9 af de 12 kirker i tidligere Løgstør kommune, bevæger vi os op gennem århundrederne.
Hver gang synges der 10 - 15 salmer, fra en afgrænset periode.
Stafetten ledes af forskellige lokale medarbejdere, mens områdets kirkemusikere på skift, nogle gange flere sammen, sørger
for de rette toner.
Undervejs vil forskellige kor og musikere i øvrigt være med til at udvide det lydlige
billede.
Der er naturligvis intet krav om at skulle deltage hver gang; deltag, når du kan og vil –
der er ingen binding eller tilmelding.
Vel mødt til en historisk rejse!

Salling kirke den 9. oktober 2018 kl. 19.30.

DE ÆLDSTE SALMER FREM TIL REFORMATIONEN.

Kirkerummet i den gamle romanske basilika i Skarp Salling kirke,
hvor søjlerne rejser sig imod himmelen, danner naturligt rammen om nogle af de ældste salmer vi finder i vores salmebog.
Her har tidebøn, vekselsang, og med tiden salmesang fra hovedalteret og de to sidealtre beriget igennem generationer og
ladet stemmerne rejse sig imod himmelen i et gensvar på evangeliets proklamation.
Vores salmestafet begynder med de ældste salmer.
Fra ”Aleneste Gud i Himmerig” skrevet omkring 350, bevæger vi
os opad og frem imod reformationen i fællessang og med forskellige indslag.

Løgstør Kirke den 13. november 2018 kl 19.30

MARTIN LUTHER OG REFORMATIONEN

2017 var Luther-år og vi har i den anledning hørt meget om munken fra Wittenberg, der i sit forsøg på at reformere den katolske
kirke skabte grundlaget for den evangelisk-lutherske folkekirke i
Danmark.
Reformationen betød, at menighedens salmesang kom til at stå
helt centralt i gudstjenesten og forkyndelsen.
Martin Luther har sit navn under 21 salmer i Den danske Salmebog. Vi skal synge et udvalg af hans salmer, men også nå omkring
nogle af hans samtidige.
Løgstør Sognekor medvirker.

Vilsted kirke den 17. januar 2019 kl. 19.30

THOMAS KINGO, BAROK OG ORTODOKSI

Kingos digtning fremstår i dag som en central repræsentant for
den danske baroklitteratur (ca. 1650-1720). Det komplicerede
billedsprog med de mange modsætninger (”Sorrig og glæde”),
gentagelser, udbrud og ordspil, underlagt en stor vilje til enhed
og orden - alle barokkens virkemidler og indsigter findes i rigt
mål hos Thomas Kingo.
Kingo levede og skrev sine salmer i 1600-tallets Danmark, hvor
ortodoksien – den helt rette lutherske tro, defineret af statskirken – var den faste ramme om troslivet. På denne aften vendes
blikket nok en gang også ud i Europa, f. eks. til den tyske salmedigter Paul Gerhardt. Perioden præges af den flotte barokmusik f.eks. repræsenteret v.
Georg Friedrich Händel og Johan Sebastian Bach, som vi skal høre eksempler på.
Kirkemusikere fra de 12 kirker vil medvirke.

Næsborg Kirke den 7. februar 2019 kl. 19.30

H.A. BRORSON OG PIETISME

Inderlighed, fromhed og det helt nære, personlige forhold til Jesus som frelser og brudgom er centrale begreber i den pietistiske
strømning, der kom til Danmark fra det tyske område omkring
år 1700.
Ribe-biskoppen Hans Adolph Brorson, repræsenteret med hele
116 salmer i salmebogen, står som den
fremmeste repræsentant for pietismen i Danmark.

Overlade Kirke den 12. marts 2019 kl. 19,30

B.S. INGEMANN OG ROMANCEN

B.S. Ingemann ( 1789 – 1862) er manden bag mange af vore
mest kendte og elskede morgen- og aftensalmer f.eks.: I østen
stiger solen op, Lysets engel går med glans og Fred hviler over
land og by. Ingemann var ikke præst, han var digter. Den ene
grundtone i Ingemanns digtning er sjælen i eksil – sjælen har kun
midlertidig plads på jorden. Den anden grundtone er en betagelse af skabelsens undere, solopgangen og verdensrummet. Og
den tredje grundtone er følelsen af en Guds-fortrolighed i det
vældige verdensrum: Guds omsorg og kærlighed omfatter alle:
den mindste orm, markens lilje, spurven på kirketaget og barnet
i vuggen.Det enkle lyriske udtryk med barnet/ det skrøbelige i tankerne har gjort Ingemann udødelig, især fordi han fandt det lykkelige samarbejde med komponisten C.E.F.
Weyse (1774 – 1842).
Det er Ingemann og Weyse, der er aftenens hovedpersoner, men vi skal også synge
salmer af H.C. Andersen – og engelske Sarah Adams og Henry Francis Lyte (på dansk).

