
Praktiske oplysninger 

Dagen finder sted i Sankt Knud-salen, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. 

Tilmelding foregår via mail til mail@syngnyt.dk.  

Man modtager derefter betalingsoplysninger fra Fyens stift, og når 

betalingen er gennemført, er man tilmeldt.  

Prisen er 150 kr., og i den pris indgår morgenkaffe og morgenbrød, frokost 

samt eftermiddagskaffe og kage. 

Odense banegård ligger ti minutters gang fra Domkirken, og der er 

parkeringsmuligheder i Magasins parkeringshus, lige ved Domkirken.  

Eventuelle spørgsmål til Morten Skovsted, tlf. 42 72 78 76 

 

 

 

 

Vi vil gerne takke menighedsrådet ved Odense domkirke for lån af lokaler, 

Fyens stiftsråd for økonomisk opbakning til dagen samt biskop Tine 

Lindhardt for imødekommenhed og godt samarbejde.  

 

 

Læs mere på  

www.syngnyt.dk  

www.salmedatabasen.dk 

www.konfirmandsalmebogen.dk 

 

  Syng Nyt salmedag 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lørdag d. 7. oktober i Odense domkirkes lokaler 

 

Det er os en fornøjelse at indbyde til den syvende Syng Nyt salmedag,  

i år i samarbejde med Fyens Stift.  

Vi håber, at mange vil deltage i den spændende dag, hvor der er lagt 

vægt på både faglige indlæg samt tid til samvær og sang. 

 

mailto:mail@syngnyt.dk
http://www.syngnyt.dk/
http://www.salmedatabasen.dk/
http://www.konfirmandsalmebogen.dk/


 

Program 

 

9.30 Indskrivning 

10 Morten Skovsted giver en status på arbejdet i Syng Nyt, 

 herunder Salmedatabasen og Konfirmandsalmebogen 

10.30 Iben Krogsdal om sine nydigtninger af Luthers salmer 

11.15 Tine Lindhardt om behovet for nye salmer 

12 Frokost  

12.45 Michael Nielsen om sine salmer 

13.30 Rasmus Nøjgaard om tankerne bag Kirkesangbogen: 

 Hvorfor synge sange i kirken? 

14.15 Povl Balslev om den gode melodi 

15 Kaffe 

15.30 Martin Hornstrup om arbejdet i ’Forum for børnesalmer’ 

 og spørgsmålet: Hvad kan og skal en børnesalme?  

16.15 Fælles afslutning  

16.30 Slut  

 

 

De medvirkende 

Morten Skovsted er sognepræst i Hjortshøj v/ Aarhus  

og stifter af Syng Nyt 

 

 

Iben Krogsdal er forfatter og salmedigter, og har senest 

nydigtet alle Luthers salmer i Den Danske Samlebog 

 

 

Tine Lindhardt er biskop over Fyns stift 

 

Michael Nielsen er salmedigter og tidligere 

valgmenighedspræst i Ryslinge.  

 

Rasmus Nøjgaard er sognepræst i Sankt Jakobs kirke i 

København og redaktionsformand bag salmebogstillægget 

’Kirkesangbogen’. 

 

Povl Balslev er komponist og organist i Vor Frue kirke i 

Svendborg. 

 

Martin Hornstrup er organist i Gellerup kirke i Aarhus og har 

siddet i arbejdsgruppen, der gennem det seneste år har udvalgt 

børnesalmer til Salmedatabasen.   


