Tirsdag den 31. oktober kl. 17.00:
Gudstjeneste – fejring af 500-året for Reformationen.

Tirsdag den 31. oktober kulminerer fejringen af 500-året for
Reformationens indførelse i Danmark.
Grundtvigskirken vil i den forbindelse fejre dagen med en gudstjeneste kl.
17.00, hvor vi vil synge Luther-salmer og høre om Reformationens
grundtanker.
Gudstjenesten indledes med klokkeringning i 15 minutter fra kl. 16.45.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et Luthermåltid bestående
af ost, pølse og brød. Dertil drikkes en Luther-øl.
Alle er velkomne til gudstjenesten og måltidet, som er gratis.
Tilmelding til Lisbet på 40 11 83 60 senest den 26. oktober kl. 13.00.
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Maja Lisa Engelhardt er født i 1956 og uddannet
på Det Fynske Kunstakademi (1978-80). Hun
debuterede på Kunsthallen, Nikolaj, i 1985 og har
siden udstillet på bl.a. Charlottenborgs
Efterårsudstilling, Ny Carlsberg Glyptotek,
Museet på Koldinghus, Silkeborg Bad,
Nivaagaards Malerisamling, Kunsthallen Brandts samt i udlandet på FIAC, Grand Palais,
Paris, D.C.A. Gallery, New York og Seraphin Gallery, Philadelphia.

Reformationsjubilæets logo
Logoet er udarbejdet af billedkunstner, Maja Lisa Engelhardt.
Hun siger om idéen bag logoet:
”Logoet skulle ikke være et portræt af Luther eller et billede af hans teser.
Derimod ville jeg lave et symbol, som har at gøre med det forhæng, som
Kristus ved sin korsfæstelse flænger ind til det allerhelligste, og dét, som
han efter opstandelsen river bort og træder frem fra som den nye pagt –
som et lys, en flamme eller en klinge.”
Netop det enkelte menneskes direkte adgang til Gud var en central tanke
for Luther, som gjorde op med idéen om, at adgangen til Gud gik igennem
præster og pave. Dette er også centralt for Maja Lisa Engelhardt: ”Kristus
står frem som frelser og den, der lader den enkelte vende tilbage til
paradiset og lyset.”

