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Salmebogen
- en ven for livet
Det er nu en måneds tid siden, der var konfirmationer i Egtved kirke. 46 glade, unge mennesker blev
sendt afsted på livets vej i spritnye All Stars og med
penge på lommen, og nogle af dem udstyret med en
salmebog med guldtryk. Der er en god idé, at en konfirmand får en salmebog til sin konfirmation. Selvom
det er en bog, der næppe tages frem hver eneste dag,
så er den god at have og lære at kende. Nogle siger, at
man med en salmebog har fået en ven for livet, og det
er en rammende karakteristik.
Men hvorfor er det så vigtigt med salmebogen? Det
er der flere grunde til. Dels fordi fortroligheden med
kristendommen er blevet svagere og mindre igennem
de seneste generationer, hvorfor det er nødvendigt
med en form for ”genopladning” hos de nye, der
kommer til. Ellers får de endnu lettere ved for eksempel at vælge dåben fra, når de engang bliver forældre.
Og som genopladning og almindelig indføring i
kristendommens verden er mange af salmerne en god
indgangsvinkel, ligesom de øvrige tekster i salmebogen er nyttige. Og dels fordi salmerne og salmebogen
er, og altid har været, en vigtig del af folkekirkens
liv og folkekirkens gudstjeneste, ligesom den også
altid har fundet anvendelse som læse- og andagtsbog.
Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen
skriver et sted, at hvis han strandede på en øde ø, og
kun måtte tage én bog med sig, ville han så absolut
vælge salmebogen, fordi der deri er tre bøger i én:
En salmebog, en bønnebog og en tekstbog med alle
gudstjenestens bibelske tekster. Det er med til at
understrege, at salmebogen kan bruges i mange sammenhænge, og at det er en brugsbog og en håndbog
til hele livet og til alle afgørende livssituationer.
Salmer synges ikke kun i kirken. Også i skoler, ved
møder, familiefester og sammenkomster, synger man
salmer, ligesom salmer citeres i litteraturen og bruges
i undervisningen. Men for konfirmander, såvel som
for så mange andre, kan salmeteksterne af og til virke
både indviklede og uforståelige. I hvert fald for den
umiddelbare betragtning. Men dykker man lidt ned
i teksterne, eller læser man salmebogen som en slags
poesibog, så vil man opdage, at salmerne faktisk kan
noget. Ofte kan de sætte ord på nogle af de følelser, vi
måske ikke har så let ved selv at udtrykke og på denne
måde være en slags hjælpere i forskellige livssituationer såvel i glæde som i sorg.

Salmebogen er ”all inclusive”, og anvendes ved både
de største glæder og de største kriser. Når vi på denne
årstid fyldes af glæde over livets storhed og naturens
underfuldhed, er salmer som ”Op, al den ting, som
Gud har gjort”, ”Gak ud min sjæl, betragt med flid”,
”Det dufter lysegrønt af græs” med til at udtrykke
denne følelse af storhed. Og har vi svært ved selv at
beskrive eller udtrykke taknemmelighed og glæde
over livets gaver, som hører høsttiden til, hjælper
salmer som ”Nu falmer skoven”, ”Vi pløjed og vi
så’de” og ”Nu står der skum fra bølgetop” os med at
sætte ord på takken, glæden og begejstringen. Når vi
oplever glæden ved at blive forældre, giver nogle af
salmerne også ord med på vejen ved dén begivenhed.
Hér er det især nyere salmer som ”Fyldt af glæde over
livets under” og ”Vorherre ta’r de små i favn”, der
udtrykker nogle af de følelser og tanker, som mange
forældre gør sig.
Men også i vanskelige, svære og mørke livssituationer
taler salmebogen til os. Det kan være ved frygt for
døden eller ved savnet efter et dødsfald. Det kan være
ved nedtrykthed, angst og mismod. Mange mennesker
har siden Den danske Salmebog udkom i nyeste udgave i 2003, fundet trøst i salmer som ”Nu har du taget
fra os”, ”Vi takker dig for livet”, ”Nu er livet gemt hos
Gud”, ligesom nogle har haft glæde af ordene i ”Midt
i alt det meningsløse” og ”Når jeg er træt og trist, når
modet svigter”, foruden selvfølgelig de mere klassiske
og traditionelle salmer, som har været til både trøst og
opmuntring i generationer. Hér kunne som eksempler
blandt mange nævnes Jakob Knudsens salmer ”Se, nu
stiger solen” og ”Tunge, mørke natteskyer”, Kingos
”Sorrig og glæde” eller Grundtvigs ”At sige verden ret
farvel.” – Men også salmebogens bønnebog rummer
en række gode ord og formuleringer, som kan hjælpe
på vej i både glæde og sorg.
Men hvad nu med at få sunget salmerne? Her er det
bedste råd at gå til gudstjeneste en gang imellem. Som
en organist har udtrykt det: Det er ikke X-factor eller
Talentshow, når vi synger i kirken. Så hvis du ikke kan
holde melodien eller synge rent, så syng med af hjertens
lyst! Har du kun én tone i livet, så brug den. Så er det
også meget nemmere at lære melodien. Beslut dig for at
synge med på salmerne fra starten - lad være at vente, til
naboen starter. Når du ikke kender salmen - så syng med
alligevel. Så får du den lært på ét eller andet tidspunkt.
Vær tålmodig. Sæt dig sammen med nogen, der synger
godt med. Det gør det nemmere selv at synge med.
Og vil man ”snyde lidt hjemmefra” er der mulighed
for at benytte sig af internettet. Der findes i øjeblikket
mindst to udmærkede hjemmesider, som på forskellige måder præsenterer salmerne og deres melodier:
www.dendanskesalmebogonline.dk og www.lyttildanskesalmer.dk
Det skulle således være muligt for de fleste, at følge
Grundtvigs opfordring: ”Så vågn da op, min sjæl, bryd
ud / med lovsangs røst, og pris din Gud, / din skaber og
genløser, / som så til dig i nåde ned / og over os sin kærlighed / med Trøsteren udøser!”
Stig Skat Andersen

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
7. juni
14. juni
21. juni
28. juni
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. aug

kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 9.00

1.s.e.Trin.		
2.s.e.Trin.
Katrine Papsø
3.s.e.Trin.			
4.s.e.Trin.
Katrine Papsø
5.s.e.Trin.
6.s.e.Trin.
7.s.e.Trin.
8.s.e.Trin.
Katrine Papsø
9.s.e.Trin.
Katrine Papsø

Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester
og alle sognemøder, koncerter m.v. Kirkebilen bestilles
på tlf. 75 55 18 62

EGTVED SOGN
Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Østergade 3
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Katrine Papsø Andersen
Egelandvej 10,
Øster Starup
Tlf. 75 55 31 66
Email: kpa@km.dk
Organist:
Anna Kathrine Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 20 99 83 37
Kirkesangere:
Oluf Nyborg
Præstevænget 10
Tlf. 30 27 40 41

Vibeke Bruun
Vittrup Baunevej 1, Lindknud
Tlf. 20 86 84 40
Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Rosenhaven 25
Tlf. 28 60 57 72
Kasserer:
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, Bølling
Tlf. 20 91 99 20
Kirkegårdsleder:
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2
Tlf. 75 55 23 17

Gode ideer efterlyses
Skulle der være nogen, der har idéer til arrangementer,
foredrag, koncerter, aktiviteter eller andet, som vil
kunne finde sted i kirken eller i kirkehuset, vil menighedsrådet meget gerne høre derom. Aktivitetsudvalget
vil så oprette en idébank, hvori der kan hentes inspiration, så aktiviteterne i og omkring kirken kan målrettes så mange mennesker som muligt.
Der kan rettes henvendelse til:
Inger Marie Aaby
Egtved menighedsråd
tlf. 75 55 60 13
som tager imod gode idéer,
ligesom forslag af enhver art
kan sendes til:
Stig Skat Andersen
Østergade 3
6040 Egtved
mail: ssa@km.dk

