
Syng Nyt er et netværk, der siden 2011 har arbejdet for udbredelsen 
af gode, nye salmer. Netværket har medlemmer fra hele landet og 
består af både præster, organister, korfolk, teologer, salmedigtere, 
komponister og andre, der på forskellig vis arbejder med eller er 
interesserede i nye salmer.
 
Netværket har en aktiv facebookside og en hjemmeside på adressen 
www.syngnyt.dk, hvor der findes artikler, salmer og oplysninger 
om forskellige aktiviteter. I både 2013 og 2014 er et højdepunkt den 
årlige Syng Nyt Salmedag.  

Læs mere om alt dette på www.syngnyt.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten Skovsted 
på morten@skovsted.dk eller på tlf 86 22 02 30 / 28 30 41 11.
 

Syng Nyt-hæftet 2014 
20 nyere salmer til indsyngning

Et salmehæfte der kan hjælpe jer i gang med de nye salmer

UDKOMMER D. 18. AUGUST - kan bestilles nu!

Forudbestil jeres hæfter allerede nu
1-10 stk. .................................................. kr. 65,-/stk. + forsendelse 
11-49 stk. ............................................... kr. 60,-/stk.  + forsendelse 
50–99 stk. .......................................kr. 55,-/stk., gratis forsendelse 
Min. 100 stk. ..................................kr. 50,-/stk., gratis forsendelse

Send din bestilling til bestil@syngnyt.dk.
Levering midt i august



Salmer i hæftet

Årstiderne  
Det var så forunderligt klart i nat  (Lisbeth Smedegaard/Axel Madsen)  
Når vinterstorme hærger (Inge Hertz Aarestrup/Erik Sommer) 
Høst (Lisbeth Smedegaard/Erik Sommer)

Kirkelige højtider 
Guds nåde er en vintergæk (Simon Grotrian/Jesper Gottlieb) 
Det er påske, alting springer ud (Holger Lissner/Holger Lissner) 
Gå gennem byens lange lige gader (Holger Lissner/Erik Sommer) 

Morgen og aften 
Solen begynder at gløde  Lars Busk Sørensen/Willy Egmose)  
I dag skal du løfte dit hoved (Jens Rosendal/Peter Møller)  
Aftenrøde over tage (Lars Busk Sørensen/Per N. Hansen)

Gudstjenesten og de kirkelige handlinger 
Velsign mit barn, du kære Gud (Simon Grotrian/Jesper Gottlieb) 
Herren er med os og Herren er god (Simon Grotrian/Mikkel Andreassen) 
Herren velsigne dig (Hans Christian Jochimsen) 
Gå i mørket med lyset (Sten Kaalø/Erling Lindgren) 
Hvad er det, du min kære (Hans Anker Jørgensen) 
Når den jeg har elsket er borte (Iben Krogsdal/Bent Fabricius-Bjerre)

Gud og menneskelivet  
Du ta’r mig som jeg er (Sten Kaalø/Hans Peter Soelmark)  
Usynlige, som ingen kan beskrive (Hans Anker Jørgensen/Caroline Borello) 
Vi som er søgende (Iben Krogsdal/Johanne Hempel) 
Jeg fryser i mit verdensskrud (Simon Grotrian/Jesper Gottlieb)  
Du skal elske din næste som dig selv (Iben Krogsdal/Willy Egmose) 

Syng Nyt hæftet 2014 
 

Ideen til salmehæftet kommer fra Hjortshøj og Møllevang sogne i Aarhus, 
hvor vi kunne tænke os over en periode på et år eller to at lære et oversku-
eligt antal nye salmer rigtig godt at kende. Vi forestillede os et hæfte, som vi 
kunne bruge både i kirken, i sognegården, med konfirmanderne, i torsdags-
caféen o.s.v. 

Hurtigt gik det op for os, at mange andre sogne også efterlyste hjælp til at 
komme i gang med de nye salmer. Dette hæfte er tænkt som en håndsræk-
ning i denne proces. 

Udgivelsen, som vi nu næsten er færdige med, kommer til at rumme både 
tekster og noder med melodilinje, becifring og fuldt udskrevet klavernode. 
Vi vil desuden lægge en enkel indspilning af de mange melodier gratis på 
nettet.

De tyve salmer er samlet af et lille redaktionsudvalg sammensat fra de to 
sogne: to præster (Hanne Jul Jakobsen og Morten Skovsted), en organist (Sø-
ren Kinch Hansen) og en kirkesanger (Katrine Broch Møller), som har været 
igennem en større bunke salmer og er kommet frem til et udvalg, der bredt 
dækker dagen, året, højtiderne og kristenlivet. 

Med denne folder ønsker vi at infomere om hæftet, så man allerede nu kan 
overveje i menighedsråd, kirker og kor at anskaffe sig hæftet. 

For yderligere at lette arbejdet og for at inspirere udgiver vi på nettet samtidig 
med hæftet en manual med hjælp til, hvordan man kan komme i gang med 
at indsynge de nye salmer. Der vil være forslag til månedens salme, idéer til 
salmeaftner og andre gode idéer.  

Alt dette kan findes på www.syngnyt.dk fra medio august.


