ROWAN WILLIAMS
BESØGER LØGUMKLOSTER

10.-14. januar 2019 er der i forbindelse med FUV’s kursus ”Levende Liturgi”
besøg af fhv. ærkebiskop af Canterbury Rowan Williams. Desuden er der i løbet
af kurset to koncerter med inspiration til fornyelse af kirkens salmetradition. Det
skal mange kunne nyde godt af!
Der arrangeres derfor:

ÅBNE GRATIS ARRANGEMENTER
I LØGUMKLOSTER KIRKE
10-13. JANUAR 2019

Torsdag 10. januar 19.30 – 21.00
SALMER FRA HELE VERDEN – med Lutherbandet
I foråret 2019 udgiver Kirkefondet i samarbejde med verdensmusikerne
Betty og Peter Arendt en ny udgave af den næsten 20 år gamle sangbog VI
HAR ET HÅB med salmer fra den store verden. Den nye udgave kommer til
at indeholde cirka 100 salmer fra hele verden – på dansk! Og sangbogen
følges op af en cd med en snes af salmerne indspillet med Lutherbandet, der
rejste Danmark tyndt i reformationsåret 2017 med en festlig cabaret om
Martin Luther. Denne aften præsenterer bandets seks musikere sangene i en
forrygende blanding af
klassisk musik,
folkemusik,
verdensmusik, rockmusik,
latinamerikansk musik og
meget mere.

Fredag 11. januar 19.30 -21.00
ON BAPTISM – foredrag af Rowan Williams
fhv. ærkebiskop af Canterbury
Åbningsforedraget om dåb vil være på engelsk.
Der tolkes ikke.
“So baptism means being with Jesus ‘in the depths’: the
depths of human need, including the depths of our own
selves in their need – but also in the depths of God’s
love; in the depths where the Spirit is re-creating and
refreshing human life as God meant it to be.”
(fra “Being Christian”, på dansk: “Kristen”). Læs mere
om Rowan Williams på bagsiden af folderen.

Lørdag 12. januar 15.30 – 17.00
PILGRIM – Janne Mark med band
Herhjemme er Janne Mark for
længst kendt som en overbevisende
salmedigter og komponist. Salmer
som ”Et hus at komme til og ”Igen
berørt, bevæget” er allerede sunget
ind i og elsket af mange menigheder.
Også internationalt lægges der
mærke til hendes særlige sang- og
salmeskrivning, der forener jazz og
nordisk folketone. I februar udgav hun sammen med sit band det
dansksprogede album ”Pilgrim” på det tyske jazz-label ACT. Og det skotske
“Wild Goose Ressource Group” omtaler hende som “one of Europe’s most
compelling new hymn-writers.”

Søndag 13. januar 19 – 20.30
AFTENGUDSTJENESTE med Rowan Williams.
Gudstjenesten tilrettelægges i
samarbejde med Løgumkloster
kirke og kursusdeltagerne.
Dele af gudstjenesten – bl.a.
Rowan Williams’ prædiken - vil
være på engelsk. Der tolkes ikke.

Lidt om Rowan Williams
Rowan Williams er en af verdens mest anerkendte og respekterede teologer, og
hans store forfatterskab læses verden over. Han var fra 2002-2012 Ærkebiskop af
Canterbury, og er nu Master of Magdalene College på Cambridge University.
I januardagene er Williams i Løgumkloster for at være hovedinspirator i et
kursus for præster og kirkemusikere om liturgi. Kurset tager udgangspunkt i de
fire store temaer i Williams bog ”Being Christian”, på dansk ”Kristen”. Nemlig
de temaer, der også i verdens kirker er helt centrale, når vi taler liturgi og
gudstjeneste: dåb, bibel, nadver og bøn.

Rowan Williams har ønsket, at der i stedet for et honorar til ham samles ind
til Folkekirkens Nødhjælp. Så det er GRATIS at komme til
arrangementerne, der nævnes på midtersiderne, - men når man skal ud af
kirken igen, er der mulighed for at give et bidrag kontant eller på mobilpay.

Både de offentlige arrangementer og selve kurset er et samarbejde mellem
FUV, Løgumkloster Kirke og Værkstedet GudstjenesteLIV

