Praktiske oplysninger
Dagen finder sted i Hjortshøj kirkes sognegård, Smedebakken 14,
8530 Hjortshøj.

Syng Nyt salmedag 2018

Prisen er 200 kr., som dækker morgenkaffe og morgenbrød, frokost
samt eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding foregår via vores webshop på www.syngnyt.dk, hvor man
kan betale med Dankort. Alternativt kan man sende en mail til
mail@syngnyt.dk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten Skovsted, tlf. 42 72 78 76
eller mail@syngnyt.dk

SYNG NYT har til formål at arbejde for udbredelsen af gode salmer,
ikke mindst de nyere salmer.
Enhver med interesse for nye salmer kan følge vores facebookside eller
melde sig ind i netværket ved at sende en mail til tilmelding@syngnyt.dk.
På den måde modtager man nyt om aktiviteter, udgivelser m.m.

Lørdag d. 6. oktober 2018 i Hjortshøj

Syng Nyt står også bag Salmedatabasen.dk,
Danmarks største samling af salmer med mere
end 1500 salmer. Se www.salmedatabasen.dk.

Det er os en fornøjelse at indbyde til den ottende Syng Nyt salmedag
i samarbejde med Hjortshøj menighedsråd.

Besøg desuden www.syngnyt.dk, hvor du bl.a.
finder vores webshop med salmesamlinger og
udgivelser om salmer, herunder vores egne.

Vi håber, at mange vil deltage i den spændende dag, hvor vi samles
om faglige indlæg med tid også til samvær og sang.

Program

De medvirkende

9.30

Indskrivning, kaffe og rundstykker

10

Morten Skovsted giver en status på salmesagen
og årets arbejde i Syng Nyt

10.30

Kirkeminister Mette Bock holder oplæg om ??

11.15

Jørgen Carlsen: Arbejdet med den kommende
Højskolesangbog, der udkommer i efteråret 2020

12

Frokost

12.45

Erling Lindgren om melodier til salmer og sange

13.30

Kirsten Nielsen: Bibelen i Holger Lissners salmer

14.15

’Vores bedste salmer’, præsenteret af en håndfuld
salmekendere, digtere og komponister.
Vi synger sammen.

15

Kaffe med kage

15.30

Lisbeth Smedegaard Andersen om sine salmer

16.15

Fælles afslutning

16.30

Slut

Morten Skovsted er sognepræst i Hjortshøj og stifter af
Syng Nyt og Salmedatabasen. Han var desuden formand
for redaktionsgruppen bag ’100 salmer’

Mette Bock er cand.scient.pol. og mag.art. og var
programdirektør i DR til november 2009. MF for Liberal
Alliance og kultur- og kirkeminister siden november 2016

Jørgen Carlsen var forstander for Thestrup højskole 1986–
2017. Han er nu formand for sangbogssredaktionen bag
den kommende 19. udgave af Højskolesangbogen

Erling Lindgren er komponist, organist (DOKS) og korleder.
Han er med 12 melodier den bedst repræsenterede
nulevende komponist i Højskolesangbogen

Kirsten Nielsen er dr. theol og professor em. Ved Aarhus
Universitet. Hun sad i red. gruppen bag ’100 salmer’ og er
forfatter og medforfatter til adskillige bøger om salmer

Lisbeth Smedegaard Andersen er præst, salmedigter og
kunsthistoriker. Hun er repræsenteret med adskillige
salmer i Den Danske Salmebog og mangfoldige andre
salmeudgivelser.

