PÅ OPDAGELSE I DE NYE SALMER
Kom og syng med
Sangtimer i de midtfynske kirker &
Foredragsaftener med sang ved nogle af vores mest kendte
nulevende salmedigtere.

Vi synger os – fra kirke til kirke - igennem nogle af de nye salmer, der
er skrevet inden for de sidste 25 år. Kom når du har tid – til en lille
time med sang. Bliv glad og lær nyt.
Sangtimerne suppleres med foredragsaftener, hvor kendte
salmedigtere fortæller om deres arbejde. Og hvor vi skal synge
nogle af deres kendte og mindre kendte salmer.
Sangtimerne ligger kl. 16.30 - 17.30 (dog 17.00-18.00 i Årslev).
Foredrag kl. 19.00 eller 19.30. Det er gratis at deltage.

Foredrag torsdag d. 17/1 kl. 19.00 i Årslev ved Sten Kaalø
Sten Kaalø skriver: ”Hvorfor beskæftiger jeg mig med at skrive salmer? Er
det fordi jeg er uendelig træt af de gamle kendte salmer? Nej,
tværtimod - det er fordi jeg er vildt optaget af dem - og synes at
salmesyngeriet skal fortsætte - og dertil kræves nye salmer. Og så skriver
jeg jo salmer fordi jeg ikke kan la´ være.”
Sten Kaalø er dansk forfatter, lyriker, dramatiker, præst og salmedigter,
født 1945. Siden 1992 frimenighedspræst i Bovlund Frimenighed i
Sønderjylland. Debuterede som forfatter i 1969 med digtsamlingen Med
hud og hår og har siden udgivet en række roste og bredt anerkendte
digtsamlinger, noveller, skuespil og anden dramatik. Temaet i salmerne er
ofte taknemmelighed og en hverdagsnær besyngelse af tilværelsen som
levet under en ukrævende Guds beskyttelse.
Sted: Årslev sognehus, Gl. Byvej 28 A, 5792 Årslev.

Foredrag tirsdag d. 19/3 kl. 19.00 i Ringe
ved Lisbeth Smedegaard Andersen
Billedsprog i nye salmer
Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores
verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid. Men
selvom vi har en anden baggrund, så stiller mennesker stadig spørgsmål
om troen og meningen med det hele. Ligesom en præst i sin prædiken
igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over
den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at
finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet,
så det bliver et udtryk for menneskers tro, håb og bøn. Til det behøver
man den inspiration, der kommer fra naturen, fra billedkunsten, fra
litteraturen og fra den dagligdag, man nu engang lever i.
Lisbeth
Smedegaard
Andersen
er
kunsthistoriker,
præst
og
foredragsholder. Hendes salmer optræder i Den Danske Salmebog, og
hun har udgivet en række bøger, bl.a. Guds moder og himlens veninde.
Mariabilledets historie, og Det skjulte ansigt.
Sted: Ringe sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe.

Foredrag tirsdag d. 24/8 kl. 19.30 i Ryslinge
ved Hans Anker Jørgensen
Solen fra Nazareth
I salmesangsaftenen vil jeg koncentrere mig om de 8 af mine salmer, der
er med i 100 salmer, men jeg vil også tage forsamlingen med ud på det
dybe vand i nogle få af mine ´gamle´ - og helt nye salmer. Og måske vil
jeg gøre det klart for enkelte, at en kristen tro uden Jesus og hans
forkyndelse ikke er bæredygtig. Foredragets titel er hentet fra en bog, jeg
arbejder på.
Hans Anker Jørgensen blev født 1945 i Kongens Tisted præstegård i
Himmerland. Han tjente sine første penge som landbrugsmedhjælper,
postbud og varevognschauffør; har arbejdet som gymnasie- og
seminarielærer – og på Kofoeds Skole. Har været præst for ”ugudelige”
københavnere i næsten 30 år. Er nu tekstforfatter og foredragsholder.
Sted: Ryslinge valgmenigheds Foredragssal, Åskovvej 2, 5856 Ryslinge

Foredrag torsdag d. 14/11 kl. 19.30 i Rudme ved Iben Krogsdal
Nyt over gammelt
Mange salmer i Den Danske Salmebog er nydigtninger af ældre salmer.
Op gennem historien har det været helt almindeligt, at salmedigtere
skrev videre på gamle salmetekster og på den måde fortolkede dem ind
i deres egen tid. Men i mange år var traditionen gået i glemmebogen.
Forfatter Iben Krogsdal vil fortælle om sit arbejde med at skrive nye
salmer ud fra kendte salmetekster.
Iben Krogsdal er forfatter og salmedigter. Oprindelig uddannet
billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi, siden ph.d. fra Århus
universitet i religionsvidenskab.
Krogsdal debuterede i 2010 som
salmedigter med salmesamlingen Vi som er søgende og har siden
udgivet flere store salmesamlinger, bl.a. Fuldmagt (2014), hvor hun for
første gang nydigter ældre salmer, Vild opstandelse (2015) med 85
salmedigte og Vor Gud, du mærker vores sorg (2016), som indeholder
Krogsdals nydigtninger af alle Luthers salmer i Den Danske Salmebog.
Sted: Rudme Friskole, Rudmevej 95-95, 5750 Ringe

PROGRAM FOR DE NYE SALMER 2019
i Midtfyn Provsti

Torsdag d. 17. jan. kl. 19-21 – FOREDRAG - ved Sten Kaalø i Årslev
sognegård, Gl. Byvej 28 A, 5792 Årslev.
Onsdag d. 30. jan. kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Gestelev kirke
Tema: Dåb og nadver
Tirsdag d. 5. feb. kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Nr. Søby kirke
Tema: Bibelske salmer
Torsdag d. 7. marts kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Rolfsted kirke
Tema: Morgen- og aftensalmer
Tirsdag d. 19. marts kl. 19-21 – FOREDRAG – v. Lisbeth Smedegaard
Andersen i Ringe Sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe.
Onsdag d. 3. april kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Gislev kirke
Tema: Påske
Torsdag d. 23. maj kl. 17-18 (OBS kl. 17): SANGTIME i Årslev kirke
Tema: Skaberværk, tak og bøn
Torsdag d. 22. august kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Kværndrup kirke
Tema: Liv og tro
Torsdag d. 5. sept. kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Nr. Lyndelse kirke
Tema: Høst
Tirsdag d. 24. sept. kl. 19.30-21.30 – FOREDRAG - ved Hans Anker
Jørgensen i Ryslinge Valgmenigheds sal, Åskovvej 2, 5856 Ryslinge.
Onsdag d. 23. okt. kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Sdr. Nærå kirke
Tema: Årstidens salmer
Torsdag d. 14. nov. kl. 19.30-21.30 – FOREDRAG - ved Iben Krogsdal på
Rudme Friskole, Rudmevej 95-95, 5750 Ringe.
Torsdag d. 21. nov. kl. 16.30-17-.30: SANGTIME i Espe Kirke
Tema: Advent og jul

