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LUTTER SALMER
I 500 ÅR
LYNGBY KIRKE LUNDTOFTE KIRKE
CHRISTIANSKIRKEN

Med Luthers reformation af
gudstjenesten kom salmen i centrum.
Mennesker skulle svare Guds tale til
mennesket i salmer, derfor fik musikken,
salmen og sangen en vigtig plads i den
evangelisk-lutherske kirke.

Arrangører:

Luther skrev selv salmer, og fra ham til i
dag har vi haft en rig salmetradition.
Ja, vi praler med at have verdens bedste
salmebog.

Lyngby kirke
Sognepræsterne Jørgen Demant og
Julie K. Goldschmidt
Organist Regina Bruun

I Lyngby kirke, Christianskirken og
Lundtofte kirke vil vi i jubilæumsåret øse
af 500 års salme- og musikliv.

Christianskirken
Sognepræst Lisa Tikkanen Pagh
Organist Miriam Widmann
Lundtofte kirke
Sognepræst Mette Enevold
Organist Peter Vinding Madsen

Over 8 måneder samles vi i de tre kirker,
synger salmer og hører musik fra Luther
til i dag. Varighed hver gang en times tid.
Kom, lyt og syng!

LYNGBY KIRKE
MANDAG 20. FEBRUAR KL. 17.00

LUNDTOFTE KIRKE
TORSDAG 21. SEPTEMBER KL. 19.30

Luthersalmer - salmer til folket
Julie K. Goldschmidt og Jørgen Demant
fortæller om Luthers og Paul Gerhardts salmer.
Den Danske Salmeduo (Christian Vuust,
saxofon og klarinet - Hans Esbjerg, klaver)
medvirker.
Oplev et frugtbart møde mellem den nordiske
folketone og den klassiske musiktradition.

K.L. Aastrup (1899-1980) - modernismen
Aastrup er den eneste, der skriver salmer i
Danmark i første halvdel af 1900-tallet. Han
repræsenterer tidens modernisme - et opgør
med det forrige århundredes romantik.
Aastrups salmer synges dels til klassiske
melodier, dels til melodier af samtidige
komponister (bl.a. Bernhard Christensen).

CHRISTIANSKIRKEN
SØNDAG 26. MARTS KL. 15.00

CHRISTIANSKIRKEN
SØNDAG 29. OKTOBER KL. 15.00

Kingo - ortodoksien
Kingo er Danmarks svar på Luther, når det
kommer til betydning for menighedssang i
gudstjenesten!
Vi skal synge fra hans store salmeværk, høre
tidens musik for orgel og andre instrumenter og
høre om Kingos liv og teologi.

Nyere salmer
Salmedigtere som Holger Lissner, Johannes
Johansen og Hans Anker Jørgensen står bag
mange nye klassikere, og denne søndag skal
vi synge salmer fra den generation. Miriam
Widmann spiller og fortæller om musikken i de
nyere salmer, og Lisa Tikkanen Pagh taler om
digtere og teologi.

LUNDTOFTE SOGNEGÅRD
TIRSDAG 2. MAJ KL. 19.30

LYNGBY KIRKE
SØNDAG 26. NOVEMBER KL. 17.00

H.A. Brorson (1694-1764) - pietismen
Brorsons salmer er gennem tiderne blevet
sunget på mange og meget forskellige
melodier, fra klassiske salmemelodier fra
reformationstiden, verdslige melodier fra hans
egen tid til enkle, folkelige melodier.
Sangerinden Janne Solvang vil synge en del af
disse melodier, men de fleste synges som
fællessang. Vi skal også høre eksempler på
samtidig musik, bl.a. af Bach.

Nyeste salmer
I det nye århundrede udgives der salmer som
ingensinde før. Og der komponeres ny musik,
gerne med ny instrumentering. Vi skal synge
salmer af bl.a. Simon Grotrian og Iben
Krogsdal.
Caroline Borello med band jazzer salmerne
ind i os med latinamerikanske rytmer.

CHRISTIANSKIRKEN
SØNDAG 10. DECEMBER KL. 15.00
LYNGBY KIRKE
SØNDAG 28. MAJ KL. 17.00
Grundtvig og Ingemann - romantikken
Romantikken er opgøret med fornuftens
absolutte råderum. Romantikken dyrker
følelsen, naturen, menneskets længsel.
Salmekunsten kunne række det tabte paradis
tilbage til mennesket. Vi synger Grundtvig og
Ingemann og hører musik af N.W. Gade og
F. Mendelssohn-Bartholdy.

Engelske Christmas Carols
Få ting emmer af julestemning som Carols!
LUTTER SALMER slutter med en
stemningsfyldt gennemgang af de mest kendte
af slagsen, og vi skal prøve at synge nogle af
de forskellige danske oversættelser. Foruden
Miriam Widmann og Lisa Tikkanen Pagh
medvirker Christianskirkens kor.
Efterfølgende er der gløgg og æbleskiver i
sognegården.

