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”Giv mig, Gud, en salmetunge,
så for dig jeg ret kan sjunge
højt og lydelig”

SALMEMARATON

DATOER

I 2016 startede et maratonløb i Thisted Provsti,
og løbet fortsætter i 2017 og 2018. En salmemaraton, hvor vi synger os igennem store dele af
den Danske Salmebog.

2017

Kirke

06. sep.

V. Vandet	Martin Luther og
Johannes Johansen

Det foregår i en række af Thisted Provstis mange
kirker.
Der er nu planlagt yderligere 8 salmesangaftner
i perioden september 2017 til maj 2018. Hver
enkelt aften vil vi synge ca. 10 salmer, skrevet af
hhv. en ældre og en nyere salmedigter. Salmebogstillægget ”100 salmer” inddrages.
Den stedlige præst introducerer aftenens salmebogsafsnit og salmevalg samt aftenens kirke.
Kirkens organist og kirkesanger leder salmesangen.
Der er fri adgang til alle salmesangsaftner, der
starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 20.15. Efter
salmesangen inviterer det lokale menighedsråd
på kaffe i våbenhuset/kirken.
Vi håber mange fra menighederne i Thisted
Provsti har lyst til at bevæge sig over sognegrænsen for at synge salmer i et større fællesskab. Vi
glæder os til sammen med jer at synge salmer fra
verdens bedste salmebog i en af vore 32 spændende kirker.

04. okt.
01. nov.

DEN DANSKE SALMEBOG
Salmedigtere

Lild	Hans Tausen, H.C. Sthen
og Holger Lissner
Thorsted	Thomas Kingo og
Lisbeth Smedegaard

2018

Kirke

Salmedigtere

10. jan.

Thisted	Hans Adolph Brorson og
Hans Anker Jørgensen

07. feb.

Tved 	Bernhard Severin
Ingemann og Lars Busk
Sørensen

07. marts

Østerild	Nikolaj F. S. Grundtvig
og Simon Grotian

04. april

Øsløs	Karl L. Aastrup og Iben
Krogsdal

02. maj

Tilsted	Afsluttende salmeforedrag: Salmebogen til
hverdagsbrug ved biskop
Henning Toft Bro

1. onsdag i hver måned kl. 19.00-20.15
Annette Boch Pedersen, organist
Mariann Amby, provst

Flere oplysninger vedr. de enkelte aftener findes
på sognenes hjemmesider og på
www.thistedprovsti.dk/allekirkersynger

Den Danske Salmebog 2002 rummer salmer,
der er blevet til over næsten 1000 år.
Den rummer digteres og komponisters bud på,
hvordan den kristne tro sættes i ord og toner.
Den rummer ord, vi bruger til lovsang, tak og
bøn ved gudstjeneste, bryllup, begravelse og
ved menighedens sammenkomster.
Den rummer poesi og strofer, vi benytter i det
daglige andagtsliv i hjemmet og andre steder.
I Den Danske Salmebog 2002 fik de gamle,
kendte salmedigtere, Kingo, Brorson, Ingemann
og Grundtvig, følgeskab af en række salmedigtere, født i det 20. århundrede, K. L. Aastrup,
Holger Lissner, Lars Busk Sørensen, Lisbeth
Smedegaard Andersen og flere andre. Gamle
og nye salmer står side om side på salmebogens knapt 800 sider.
Den Danske Salmebog rummer en salmeskat,
som det lønner sig at dykke ned i.

