
I løbet af foråret 2015 skal vi møde to salmedigtere, som 
endnu ikke har fået deres salmer med i salmebogen, men 
som arbejder på at lave salmer ”på nudansk” – og så skal 
vi have en verdensmusikalsk indsprøjtning! 

 

Onsdag d. 11. marts kl. 19.30 i Hillerød kirke 
Janne Mark 

 
Janne Mark er sanger, sangskriver, 
salmedigter og komponist. I 15 år 
har hun arbejdet med at udvikle 
en ny musikalsk retning i 
folkekirken fra Brorsons kirke i 
København, hvor hun synger og 
underviser i babysalmesang og 
musik for de 2-3 årige. I 2013 
udgav hun salmesamlingen 

‘Salmer fra broen’, som hun selv betegner som ”singer-songwriter”-
salmer. I 2011 udgav hun sammen med Esben Eyermann, kapelmester i 
Brorsons kirke, bogen og cd’en ‘Gi musikken videre - rytmisk musik fra 
Brorsons kirke’. Janne Mark repræsenterer en yngre generation af 
salmedigtere og komponister og er blevet portrætteret i P1 
udsendelses-rækken om ‘De nye forkyndere’. Janne Mark fortæller om 
sin salmedigtning og inspiration, og der er fællessang og solosang 
undervejs. 
 
Tirsdag d. 21. april kl. 19.30 i Gørløse kirke 
Iben Krogsdal: Fuldmagt til liv 

Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan 
kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver 
vedkommende i travle menneskers hverdag? Hvad længes mennesker 
efter i dag – hvis de altså længes efter noget? Iben Krogsdal fortæller 
om det moderne menneskes fundamentalt forandrede livsvilkår ud fra 

en række af sine allernyeste salmer (fra 
salmesamlingen ”Fuldmagt”, 2013). Hun 
vil tale om dagligdagens mange former 
for magt og afmagt - og om, hvordan 
kristendommen stadig er dybt relevant 
for mennesker i dag. Også selvom Gud er 
blevet umulig - og mange mennesker slet 
ikke længere tror. Undervejs i foredraget 
synges en række nye salmer, og der vil 
blive tid til diskussion. 

 
 
Lørdag d. 9. maj kl. 13 -15 Workshop efterfulgt af 
Koncert kl. 15.30 i Grønnevang kirke: En 
verdensmusikalsk indsprøjtning  
v/ Betty og Peter Arendt 
Betty og Peter Arendt, henholdsvis sanger og organist i Haslev, er 
kendte for, at musikken i kirken kan have vide grænser. På utallige 
rejser har de tilegnet sig 
kirkemusik, som sjældent 
høres i Danmark. Men 
også folkemusik har 
inspireret dem.  
Kl. 13 indledes med en 
workshop, hvor alle 
interesserede og 
sangglade mennesker er 
inviteret. Workshoppen 
munder ud i en koncert 
kl. 15.30, hvor alle er 
velkomne – også selv om 
man ikke har mod på at deltage i workshoppen. 

  



Salmemaraton 3. del er et samarbejde mellem næsten alle 
kirkerne i Hillerød provsti. 
 
I løbet af salmemaraton-projektet har vi sunget alle 
salmebogens salmer og fa et præsenteret sa vel gamle som nye 
salmedigtere repræsenteret i salmebogen. Nu skal vi møde 
salmedigtere sa  nye, at de endnu ikke har fa et deres salmer 
med i salmebogen – og dertil have en musikalsk oplevelse helt 
i særklasse.  
 
 
Pa  glædeligt gensyn til alle.  
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