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Salmesanq i  k i rken

Duoen Si l le Granberg og Pal le Windfeldt  drager land
for de yngste og er dermed med t i l  at  s l5 et  s lag for

den er ungerne hel t  med p6!
og r ige rundt med salmeswingkoncerter
Bornesalmebogen

et er bornene, v i  skal  have fat  i ,
hvis v i  skal  bevare den sangskat,
som de danske salmer er

Ud fra den fi losofi udqav Forlaqet Bolden -
med Ulr ikke Juul  Bondo og Lone lbsen i  spid-
sen - for godt og vel et 6rs tid siden "Bar
nesalmebogen". Her findes 58 af de mest
benyttede salmer, og tegneren Dina Gellert
har sorget for det bedst mulige blikfang i
form af festl i ge, farvestrSlende il lustrationer.

Udgivelsen er blevet godt modtaqet,  og
en rrekke kirker har valgt  at  have Bornesal-
mebogen stdende ved siden af  de almin-
del ige salmeboger,  s5 barnene oplever,  at
de del tager i  gudst jenesten pi  l iqe fod med
de voksne. Samtidig anvendes Bsrnesal-
mebogen mange steder i  forbindelse med
babysalmesang, spaghett igudst jenester.
minikonf i  rmander og l ignende,

Siden udgivelsen har det veret  mui;qt
at  opleve Bornesalmebogen " l ive",  ic iet
{or lagsfolkene samarbejder med musixe:re
Si l le Gronberg og Pal le Windfeldt ,  der t i lbv-
der salmeswingkoncerter i  landets k i rker.

At det er et hit, kan dette blads ud-
sendte medarbejder -  forsynet med et  par
udl6nte " testpi loter" ,  Hannah p6 fem 6r og

Ber a- r  : i  t re dr -  skr ive under pi  ef ter
al  -3,= 3i :1eret  en salmeswinggudst je-
.est :  Sankt l r i ikaels Kirke iSdr,  Nerd.

S:: :ets v interkledte born t roppede op
: stsa ta sarnmen med deres foreldre,
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stsr  e-  ,  a i  ce parate t i l  en musikalsk
oplevelse 0q det f ik  de.

De to musikere skul le ikke bruge mange
minutter,  for  de var pA bu lgelengde med
bornene, som de inddrog i  koncerten,
Humzret var hoj t ,  der blev danset,  sunqet
og "rytmet" i det smukke kirkerum, si det
var en lyst.

Bornene og deres foreldre st i f tede
bl .a.  bekendtskab med "Lysets engel  gdr
med glans",  " l  ssten st iger solen op",  og
"Du, som har tendt mi l l ioner af  st jer-
ner" .  Men der var ogsd plads i  program-
met t i l  nogle af  de populere sange som
f.eks.  Mariehonen Evigglad,
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)a : l, ^:'= :t cA Sille Gronberg fik hurtigt inddraget bornene i koncerten

Der var fuld koncentration hos de unqe tilhgrere. ]asd foreldrene levetie med i koncerten.



Efter en god halv t ime med r igt ig god
musikalsk underholdning kunne sognepre-
sten, provst  Inge Dalsgaard Jensen, byde
pi boller og saftevand og dermed sikre, at
den gode stemning blev bevaret .

Jeg for lod k i rken sammen med mine
to mette oq t i l f redse " testpi loter" ,  der

syntes, det havde veret en god oplevelse.
0g -  som femdrige Hannah al lerede havde
saqt i  b i len pA vej  t i l  k i rken: "Det er nu ogs6
meget rart at vere f ri for far og mor en
gang imel lem." r  nekl

Farssk
udgave
Bornesalmebogen er i  ovrigt
for nyl ig udkommet i  en ferosk
udgave.

Forhistorien er den, at forlaget
Boldens medarbejdere msdte en
representant for det fergske
lererforeningsforlag pi en
bogmesse i  l tal ien. Faeringen blw
imponeret over Bornesalmebogen
og henvendte sig efter hjemkom-
sten t i l  nogle feroske prester for
at presentere dem for id6en om
en faerosk udgave. Al le var be-
gejstrede - og et halvt dr senere
var Bornesalmebogen pi  ferosk
en real i tet .  Med nogle or ig inale
feroske salmer - noget, der i
@vrigt gav tegneren Dina Gellert
en ekstra udfordring. For at for-
nemme stemningen, naturen og
kirkel ivet drog hun t i l  Faeroerne
pA studietur, s6 hun kunne lave de
helt r igt ige i l lustrat ioner.

Udgivelsen er blevet godt m0dtaget,  og en rakke
kirker har valgt  at  have Barnesalmebogen ste-
ende ved siden af  de almindel iqe salmeb00er,

Tegneren Dina Gellert fik den ser!ige
udfordring at lave farask inspirerede
illustratianer.

Palle Windfeldt og Sille Gronberg har stor succes med deres salmeswingkoncerter.


