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Evaluering til ”Folkekirkens Udviklingsfond” 
vedr. ”Påskens stemtheder udsat for Big Band” 
 
Navn:  
Bangsbostrand menighedsråd 

Bangsbostrand sogn, Aalborg Stift 

Søndergade 206 

9900 Frederikshavn 

v. Sognepræst Viggo Ernst Thomsen 

 

Emne: Evaluering af bevilget støtte fra folkekirkens Udviklingsfond i 2013 til projekt ifm. 
”Engagement i og oplysning om PÅSKEN”: Projektet hed ”Påskens stemtheder udsat for Big 

Band”      

Målgruppe: Nordjyder, der via Big Band koncerter kan opstå større engagement i og 
oplysning om PÅSKENs betydning som højtid og tradition 

Tid, sted og aktør:  

Den sidste uge inden Big Band Påske kirkekoncert 21. marts 2013. Og i forårsmånederne 2014 op 

til Big Band Påske kirkekoncerten 10. april 2014 

Opnået støtte: Kr. 30.000,-  

Projektets formål:  

Projektets formål var at vise Påskens drama med både smerte og overraskende glæde via Big 
Bandets udtryksmuligheder. Konceptet blev en ”Påskekoncert med påskens tre stemtheder:  
I Glæde, men diffus og upræcis (”Palmesøndag”),  
II: Sorg og smerte (”Langfredag”) og:  
III.: Overraskende glæde (”Påskedag”)”  
 
Projektet blev udført i et tæt samarbejde med Sæby Big Band, Danmarks nordligste Big Band. 
Og særligt dets dirigent, Frank Sørensen. 
 
Undervejs i koncerterne var der ind imellem bigbandnumrene oplæsning af påskedigte af 
Ernesto Cardenal, Hans Anker Jørgensen og uddrag fra oldkirkelige prædikener. Oplæsninger, 
der passer til ”sættets” ”stemthed”.  Påske Big Bandkoncerten er tænkt som en påske-
jazzpendant til juletidens klassiske ”Ni læsninger”"     

Projektets indhold:  

Vi søgte om støtte til at få en professionel arrangør til at arrangere tre påskesalmer for Big 
band.  Det lykkedes os inden for det bevilgede beløb at få arrangeret hele seks salmer for Big 
Band. 
 
Torsdag 21. marts 2013 afholdt vi en velbesøgt koncert i vores egen kirke, Bangsbostrand 
Kirke, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift. Hertil nåede en af Danmarks dygtigste 
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bigbandarrangører Jesper Riis (på 3 dage) at få arrangeret ”Hil dig, frelser og forsoner”. 
Ligeledes nåede to fremstormende bigbandarrangørtalenter fra Nordjylland: Jonas Kristensen 
og Rasmus Holm at få arrangeret ”Du kom til vor runde jord”, så den også kunne bruges som 
afsluttende fællessalme, akkompagneret af Sæby Big Band. 
 
Torsdag d. 10. april 2014 afholdt vi endnu en velbesøgt koncert i Tornby kirke v. Hirtshals. 
Hertil havde Jesper Riis fået arrangeret endnu 3 salmer og Sæby Big Bands barytonsaxofonist, 
Henrik Boll, den sjette salme. 
 
Sæby Big Band skulle egentlig have afholdt en koncert i Skjoldhøj Kirke i Århus, Århus Stift, 
denne aften, men Skjoldhøj kirke bad tidligt om koncerten i stedet kunne flyttes til 2015. 
 
Derfor er en tredje jazzpåske Big Band koncert planlagt til torsdag før påskeugen i 2015 i 
Skjoldhøj kirke i Århus. Endvidere er der planlagt en fjerde Påskekoncert også i 2015 i 
Hasseris Kirke i Aalborg. 

Erfaringer og resultat:  
Resultatet ud over 2 gode, velbesøgte koncerter er, at der i nodearkivet i Sæby Big Band, 
Frederikshavns Musikskole, nu foreligger seks flotte Big Band-arrangementer af følgende 
påskesalmer (De respektive nulevende komponister har også hver fået en kopi af 
arrangementet til deres melodi): 

 

Skærtorsdag:  (1). ”Vi mindes ham” (tekst: Lars Busk Sørensen/ Mel. Hans Dammeyer) fra 

”Salmer og Sange I” 

Langfredag:  (2) ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?” (Tekst: Hans Anker Jørgensen/ 

Mel. Merete Wendler) fra ”Den danske Salmebog” nr. 197 

Og (3) ”Det er angstens sved han sveder” (Tekst: Johannes Møllehave/ Mel: Willy Egmose) fra 
”Tillæg til Den danske Salmebog” nr 811. 

Påskedag: 

(4)”Hil dig, frelser og forsoner” (Tekst: N.F.S. Grundtvig /Mel. Hoffman) fra ”Den danske 

Salmebog” nr. 192 

(5) ”Påskeblomst, hvad vil du her?” (Tekst: N.F.S. Grundtvig/ Mel. Carl Nielsen) fra ”Den danske 

Salmebog” nr. 236 

(6) ”Du kom til vor runde jord” (Tekst: Steen Kaalø/ Mel. Hans Dammeyer) fra ”Den danske 

Salmebog” nr. 70 

Læs om projektet her: 
Se Sæby Bigbands hjemme side: www.saebybigband.dk  

Øvrige oplysninger:  

 

http://www.saebybigband.dk/

