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Babysalmesangen boomer i disse år.  

Med salmehæftet Det Store for de Små får vi nu 30 helt nye børnesalmer og børnevers, 

der både kan bruges til babysalmesang, til børnekor og i andre kirkelige sammenhænge. 

De må også meget gerne synges videre hjemme i børneværelserne. 

Salmerne har tekst af Iben Krogsdal og er sat i musik af Janne Mark.  

Vi udgiver børnesalmerne som supplement til de klassiske salmer, der også synges til 

babysalmesang, fordi vi mener, at der også er behov for børnesalmer og børnevers, der 

tolker og åbner det kristne billedsprog i børnehøjde. 

På www.syngnyt.dk kan man høre melodierne indspillet af Janne Mark til fri 

afbenyttelse for alle, der måtte have lyst til at lytte, lege og synge med. 
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Kirke- og kulturmedarbejder i Brændkjærkirken, Anne Mette Meyer, har gennemprøvet 

sangene. Hun skriver: 

”Nu har jeg været igennem alle de dejlige salmer til små og store.  

De er alt det, jeg håbede på og mere til.  

Jeg morer mig, de åbner verden, de maler indre billeder, de bevæger mig, de 

trøster, de beroliger og de fortæller historier, som jeg har lyst til at høre igen og 

igen. Jeg er begejstret over kvaliteten af tekst og musik og vil nyde at præsentere 

det for børnene og deres voksne. Jeg tror det er slidstærkt. Også skønt med 

variation ekkosange, kanon osv.  

Jeg spillede og sang ‘Nu vågner alle stjernerne’ for mit babyrytmikhold. Da jeg 

kiggede op, stod flere af mødrene med tårer ned af kinderne. Jeg blev også selv 

bevæget, da jeg spillede den. Sådan en sang skal alle børn kende.” 

 

 

Iben Krogsdal er forfatter og salmedigter. Debuterede som 

skønlitterær forfatter i 2000 og siden som salmedigter i 2010. Har 

tidligere udgivet en cd med børneaftensalmer sammen med 

Helene Blum og senest den anmelderroste salmesamling 

Fuldmagt i 2013. 

 

Janne Mark er sanger, sangskriver, komponist og salmedigter. 

Har udgivet samlingen Salmer fra broen og bogen Gi’ musikken 

videre - rytmisk fra Brorsons Kirke. Har i 8 år varetaget 

babysalmesangen i Brorsons kirke samt i flere københavnske og 

sjællandske kirker. 

 

 

Det store for de små udkommer d. 19. januar 2015 

Bogen kan købes i tre forskellige formater: 1) A4: 140 kr. + porto. 2) Lille hæfte: 50 kr. v/ 

10 stk., 40 kr. v/ 25 stk. E-bog (pdf): 120 kr. Gratis forsendelse ved køb over 500 kr.  

Bestil på bestil@syngnyt.dk. For mere information, ring til Morten Skovsted: 28 30 41 11 
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Et par smagsprøver – Melodierne kan høres på www.syngnyt.dk 

 

 

MIN FAR HAR EN NÆSE 

Min far har en næse 

som Gud har sat på. 

Hvordan han har gjort det 

kan ingen forstå 

Min mor har en mave 

som Gud har gjort stor. 

Når den bliver tynd 

er han færdig med bror! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUD HAR BESLUTTET 

 

Gud har besluttet 

at alt han har puttet 

i verden skal være 

en dobbelt affære 

 

brandmænd får flammer 

og stålsøm får hammer 

og højder får stiger 

og drenge får piger 

 

knive får gafler 

og munde får vafler 

og onkler får fastre 

og huller får plastre 

 

Alle har fået 

en masse af noget 

og alle kan passe 

perfekt til en masse

 

 

 

 



 


