HISTORIEN OM

MARTIN LUTHER

1483-1546
Onsdag den 15. november 2017
- med Aftensang i Skagen Kirke kl. 17.00, efterfølgende
spisning og filmforevisning i Sognehuset

SKAGEN KIRKE INDBYDER TIL

F

ilmaften om Martin Luther i anledning af 500 året for
reformationens begyndelse i 1517.

Meget sjældent kan man ved store omskiftelser i verdens- og
kirkehistorien i så vidt omfang tilskrive forandringerne én enkelt
persons ideer og handlinger, som tilfældet er med Martin Luther.
Derfor påkalder hans liv sig helt særlig opmærksomhed. Hvor kom han
fra? Hvem var hans mor og far? Hvad prægede hans barndom og
opvækst? Og var der særlige begivenheder i hans liv, som fik ham til at
ændre sin livsbane, så han blev dén hovedfigur i både kirke- og
verdenshistorie, som han gjorde?
Filmen, vi skal se, er det anmelderroste tysk-amerikanske drama fra
2003, instrueret af Eric Till. Filmen er baseret på Martin Luthers liv og
har holdt sig troværdigt inden for, hvad de historiske kilder kan bære.
Martin Luther bliver i filmen spillet af Joseph Fiennes, som for mange
også er kendt fra hovedrollen i Shakespeare in love fra 1998, som vandt
7 Oscars.
Af øvrige medvirkende er bl.a:
- Alfred Molina som John Tetzel, afladsprædikant og dominikanermunk.
- Bruno Ganz som Johann von Staupitz,
leder af Augustinereremitter, som Luther
var medlem af.
- Peter Ustinov som Kurfyrste Frederick den
Vise, som tog Luther under sine
beskyttende vinger.

Joseph Fiennes

PROGRAM:
 Kl. 17.00:

AFTENSANG i Skagen kirke

 Kl. 18.00:

SPISNING i Sognehuset –
stegt flæsk med persillesovs.

 Kl. 18.45:

FOREVISNING af ’Luther’
filmen om Martin Luther.

 Kl. ca. 19.45:

PAUSE

 Kl. 19.55:

FILMEN – fortsættes …

 Kl. ca. 21.00:

TAK FOR I AFTEN!

Tilmelding:
- Senest tirsdag den 7. november til Sognehuset:
tlf.: 98 44 26 44 (hverdage ml. kl. 10-13.00, tirsdag
tillige 16-18.00). E-mail: skagen.sogn@km.dk
Pris:
- 80,- kr. ekskl. drikkevarer, som kan købes i
Sognehuset for kr. 8,- for sodavand og kr. 10.- for
en øl.

