En gyllen sjanse til å følge opp salmegleden
Kjære ansatte i menighetene og medlemmer i menighetsrådene!

Takk
Vi er svært glade og takknemlige for NRKs storsatsing «Salmeboka minutt for minutt».
Sendingen fikk være med på å spre salmeglede over hele landet – og også i andre land.
Vi vil gjerne rette en varm takk til alle som var med å gjøre dette mulig – til alle
kirkemusikere som stilte opp, til alle korsangere og dirigenter, til grupper, solister og
instrumentalister – både dere som kom til Trondheim, og dere som deltok fra andre steder i
landet. Dere har vært med på å gi salmesangen et fantastisk løft.
Takk også til alle dere som laget lokale salmesamlinger under sendingen, og dere som åpnet
hjemmene for felles salmesang. Vi vet at det har vært mange, mange lokale initiativ.
Hvordan følge opp?
I Den norske kirke har vi nå fått en gyllen anledning til å la salmene få oppmerksomhet i
adventstida, i julen, og videre inn i et nytt kalenderår. Vi oppfordrer både ansatte og
menighetsråd til å gripe denne muligheten. Gjennomtenk hvordan dere lokalt kan gi salmene
rom de nærmeste ukene og månedene.
Vi vet at mange allerede er i full gang med å planlegge nye salmeaktiviteter. Derfor vil vi
gjerne dele med dere ideer som vi har fanget opp fra glade entusiaster:
•

Gi salmene plass på gudstjenestene i adventstida og julen. Det er fullt mulig å legge inn et
par ekstra salmer som folk lett kan synge med på. Allsang engasjerer! Salmene i denne
delen av kirkeåret er i høy grad slike som folk flest er glad i og kan synge skikkelig med
på.

•

Innby gjerne til et eget arrangement med «Julesangene minutt for minutt», der en synger
seg gjennom hele – eller en stor del – av kapittelet «Jul» i salmeboka.

•

I veldig mange kirker er det julekonserter nå. Spør (på en taktfull måte) artistene eller
dirigentene om de kanskje synes det er lurt å legge inn et par ekstra allsanger i
forestillingen.

•

Prøv å få et oppslag i lokalavisa i forkant av en gudstjeneste, der en av dere får bilde med
salmeboka i handa og sier: «Hvis du kommer til kirken på søndag, kan du selv få være
med å synge fra denne boka!»

•

Under tv-sendingen fikk vi et flott og allsidig bilde av hvor viktige kirkemusikerne er.
Legg gjerne inn en kort samtale med organisten i julaftengudstjenesten. Da er mange barn
og unge til stede. Fortell hvor flott det er å jobbe med musikk i kirken, slik at kanskje
noen får lyst til å bli kirkemusikere!
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•

Gi gjerne eget kirkekor eller andre lokale kor plass ved gudstjenester og andre samlinger.
Korsangen fikk sterkt gjennomslag i løpet av den første helgen i adventstida.

•

I løpet av den tida tv-sendingen pågikk, fikk 8000 11-åringer sin egen salmebok under
«Lys våken». Det var laget et pedagogisk opplegg til salmeboka på www.ressursbanken.no
Dette ressursmateriellet kan tas i bruk også i andre sammenhenger enn «Lys våken». Bruk
det i menighetens barnearbeid, slik at barna kan oppleve salmer på en positiv måte!

•

Der hvor menigheten lager «Tårnagenthelg», går det også an å legge inn noe om
salmeboka, og ikke minst noe om orgelet. La barna bli kjent med dette flotte instrumentet.

•

Planlegg gjerne litt lenger framover også, for eksempel en kveld med «Fastetida minutt
for minutt» eller «Påsken minutt for minutt».

Og til slutt:
Vær oppmerksom på at hele «Salmeboka minutt for minutt» ligger tilgjengelig her:
http://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt
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Men vennlig hilsen
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