
Salmemaraton & 
KirkesafariHvorfor deltage?

- Musik giver glæde

- Du ser andre kirker  

og oplever kirkerummet 

og dets virkning på 

salmesangen

- Musikken kan tale på en 

anden måde, end en tekst

- Du bliver bekendt med 

nye salmer

- Oplev sammenhængen 

og helheden i 

salmebogen

Herning 
Nordre provsti

Kirker, der medvirker
2014 2015 2016

Aulum kirke 13/12 30/5 12/3
Baunekirken 7/2 9/4
Feldborg kirke 21/3

14/11
21/5

Grove kirke 20/9 31/10
Haderup kirke 19/9 5/11
Haunstrup kirke 16/5 10/9
Hodsager kirke 18/10 28/11
Ilskov kirke 7/3 18/6
Nøvling kirke 2/5 7/5
Simmelkær kirke 13/6 8/10
Sinding kirke 4/10

Snejbjerg kirke 24/1 13/2
Studsgård kirke 3/10 19/11
Sunds kirke 29/11 30/1
Timring kirke 10/1 27/2
Tiphede kirke 5/9 22/10
Tjørring kirke 15/11 16/1
Vildbjerg kirke 6/9 12/12
Vind kirke 1/11 17/10 3/12
Vinding kirke 18/4 4/6
Ørnhøj kirke 21/2 23/4
Ørre kirke 24/9
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Salmemaraton
Den danske Salmebog indeholder århund-
reders digtere og komponisters forsøg på at 
give den kristne tro ord og toner.  
 
Når vi synger salmer, låner vi salmedigte-
rens ord og komponistens melodier til at 
udtrykke noget inden i os. Vi taler kirkens 
budskab til hinanden igennem salmesang-
en til tro, trøst og inspiration. 

Den ældste salme er ”Aleneste Gud i Him-
merig” fra det 2. årh. og den nyeste er 
”Hvad er det at møde” fra 2000. Disse og 
alle derimellem er salmer, som vi kan bruge 
i dag – både om søndagen, til hverdag og 
gennem hele livet fra dåb til konfirmation, 
ægteskab og død, fra vinter til forår, som-
mer og efterår.
Salmebogen rummer en stor del af men-
neskelivet og sætter nuancer på livet i 
mange situationer. 

Der er 791 salmer i salmebogen. Vi synger 
ca. 16 salmer hver gang og kommer
således igennem dem alle.  
Derfor kalder vi det  
salmemaraton.

Kirkesafari
”Veien gik lige tæt forbi Kirken, Orglet 
spilled og Folk sang saa smukt derinde; saa 
satte store Claus sin Sæk med lille Claus i 
tæt ved Kirkedøren, og tænkte, det kunde 
være Ganske godt, at gaae ind og høre en 
Psalme først, før han gik videre”.
(Fra H. C. Andersens eventyr ”Lille Claus og Store Claus”) 

Vi har forhåbentlig bedre ting for, end Store 
Claus. Men for os kan det også give ro i 
sjælen at slippe vore gøremål og travlhed 
og sætte os i kirken og lade os fylde af 
salmesangen.
En kirke kan ses. Men den kan også høres 
i salmesang. Gennem kirkesafarien kan du 
komme rundt i provstiets kirker og opleve 
dem. 

Vore kirker har hver deres udseende og 
historie og fortjener at blive oplevet. Derfor 
kalder vi det kirkesafari.

Praktisk
”Salmemaraton og Kirkesafari” skydes 
igang lørdag den 6. september 2014 og 
slutter den 3. december 2016

Alle sogne i Herning Nordre Provsti har sagt 
ja til at være med. De medvirkende vil være 
personale fra den pågældende kirke. 
”Salmemaraton og Kirkesafari” er hver 
lørdag i lige uger (med indlagt sommer- og 
juleferie). 

Forløbet bliver:
Kl. 9.30-10.30: Vi synger salmer.  
Søndagens tekst læses, fadervor bedes og 
velsignelsen lyses.

Kl. 10.30-10.45: Der er lejlighed til at drikke 
en kop medbragt kaffe.

Kl. 10.45-11.00: En lokal vil fortælle lidt om 
kirken. 

På www.herningprovstierne.dk/salme-
maraton-og-kirkesafari kan du se listen 
over datoer, kirker og hvilke salmer, der 
synges.

”Kirkesafari og Salmemaraton” er tilrette-
lagt af Herning Nordre Provsti.

Udvalget består af:
Marianne Lis (Kirkesanger Vinding-Vind)
Maria Melgaard (Organist Aulum)
Christian Kjær Bjerre  
(Sognepræst Haderup-Feldborg)
Asger Grove Korsholm (Provst)


