Salmebogen 100 Salmer spejler
konfirmandernes livsverden
Af Stinna Ahrenst, religionspædagogisk konsulent i
Roskilde Stift.

»Der, hvor jeg først og fremmest finder
konfirmandegnede salmer, er i 100
salmer. Den salmebog ville jeg meget
nødigt undvære, for salmerne deri kan
spejle og sætte ord på konfirmandernes
erfaringer og livsverden.«

F

or noget tid siden skulle jeg prædike til højmessen om tillid. Jeg havde samme uge haft
konfirmander, og vi havde snakket om tro som
tillid. Jeg ville gerne binde undervisning og gudstjeneste sammen ved at bruge en salme om tillid
i undervisningen og synge den igen om søndagen. Så jeg slog op i Salmebogen online, indsatte
søgeordet tillid og fik otte hits. Desværre kunne

ingen af salmerne bruges, hvilket undrede mig.
Jeg gik videre til at finde salmer, der udtrykker
tillid, uden at ordet står der direkte, men heller
ikke det virkede.
Nu spørger du måske, hvordan jeg vælger salmer, om jeg er meget kræsen eller måske bare
uvidende på salmeområdet, så her vil jeg gerne
fortælle lidt om, hvordan jeg vælger salmer, især
til konfirmander, men faktisk også til højmesser.
Jeg mener, salmerne skal være på en syngbar,
god melodi, og at de skal være forståelige. Ikke
sådan at forstå, at de skal beskrive alt om de
dybeste lag i kristendommen (det kommer vi
aldrig til), men sprogligt skal de langt hen ad
vejen være til at forstå for teenagere. Der må
gerne være ord og sætninger, man først forstår,
når man som voksen synger teksten for 117.
gang, men salmen skal klart give udtryk for sit
budskab. Ydermere skal der ikke være for mange vers, og så skal salmen handle om noget helt

Kirken Underviser #3-2020

| 1

centralt først og fremmest i konfirmandernes
liv, men også i kristendommen.
Jeg har lavet en kanon til mit konfirmandforløb med 15 salmer, som konfirmanderne skal
kunne, når vi skilles. I min kanon er der syv
traditionelle kernesalmer, og de resterende otte
er nyere salmer, som om en generation kunne
blive kernesalmer. Vi synger to salmer hver gang
og igen til højmessen, så konfirmanderne opnår
fortrolighed med salmerne.
Der, hvor jeg først og fremmest finder konfirmandegnede salmer, er i »100 salmer«. Den
salmebog ville jeg meget nødigt undvære, for
salmerne deri kan spejle og sætte ord på konfirmandernes erfaringer og livsverden. Se bare de
to morgensalmer »Solen begynder at gløde« og
»Denne morgens Mulighed« eller fastesalmen
»Guds nåde er en Vintergæk«. Sidstnævnte er
en Grotian-salme og et godt eksempel på, at
man ikke behøver at forstå alting for alligevel
at forstå på et dybere plan. Opstandelsessalmen »Opstandelsen er lige Her« og dåbssalmen
»Velsign mit Barn« er gode eksempler på, at
det vigtige bliver sagt med nutidige ord, og den
korte nadversalme »Du har åbnet din lysende
Bue« får sagt (noget af) det vigtige ved nadveren. Mine to yndlingssalmer fra »100 salmer« er
»Du skal elske din næste som dig Selv« og »Gud,
du kender alle mine Veje«.
Salmerne går rent ind hos konfirmanderne,
og vi får nogle gode snakke om tro og eksistens
ud fra dem, og ikke mindst er der god teologi i
dem. Og så har jeg slet ikke nævnt alle de andre
gode salmer i »100 salmer«, for det er en lille
skattekiste at tage af. Prøv at åbne »100 salmer«,
og lad øjnene glide ned over salmernes titler,
læs nogle af titlerne og hør de gode melodier.
Der er rigtig meget at hente her.
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